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Kallelse till kommunfullmäktige 

Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med Kommunfullmäktige, måndag den 
26 april 2021, kl 17:00. Lindeskolans aula. 
 

Ledamöter deltar på distans, endast presidiet och sekreterare finns på plats i 
aulan. Allmänhet och media uppmuntras att följa sammanträdet via 
webbsändning via kommunens webbplats. Detta görs för att minska 
smittspridningen av covid-19. 

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

Arnold Bengtsson (S) Anna Lundström 

Ordförande Sekreterare 

Ledamöter Ersättare 

Daniel Andersson (S) Kristine Andersson (S) 

Joacim Hermansson (S) Sanna Jansson (L) 

Linda Svahn (S) Christina Pettersson (C) 

Jonas Bernström (S) Maria Odheim Nielsen (V) 

John Omoomian (S) Zaki Habib (S) 

Ingela Larsson (S) Björn Pettersson (C) 

Anders Ceder (S) Kenneth Danielsson 

Ulla Lundqvist (S) Inger Karlsson 

Nafih Mawlod (S) Bertil Jansson (M) 

Lennart Olsson (S) Christian Kokvik (M) 

Bengt Storbacka (S) Agneta Nilsdotter (MP) 

Margareta Ahlm (S) Göran Gustavsson (M) 

Arnold Bengtsson Mats Lagerman LPO 

Lena Kallionpää (S) Stefan Eriksson (S) 

Ulf Axelsson (V) Inger Söderberg (V) 

Gunilla Remnert (V) Victoria Johansson (S) 

Hans Lindkvist (V) Bo Stenberg (S) 
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Jonas Kleber (C) Bengt Evertsson (MP) 

Susanne Karlsson (C) Kent Hiding (KD) 

Magnus Storm (C) Krister Jakobsson (SD) 

Inga Ängsteg (C) Sofie Krantz (S) 

Johan Andersson (C) Maria-Pia Karlsson (C) 

Tuula Marjeta (C) Ingrid Rörick Richter (L) 

Pär-Ove Lindqvist (M) Sven-Göran Holm (KD) 

Lillemor Bodman (M) Lars Ljunggren (SD) 

Jan Hansson (M) Åse Gustavsson LPO 

Anniette Lindvall (M) Tommy Kragh (S) 

Tomas Klockars (M)  

Fredrik Lindmark (M)  

Sven-Erik Larsson (M)  

Emil Wellander (M)  

Nils Detlofsson (L)  

Markus Lundin (KD)  

Margareta Andergard (KD)  

Inger Griberg (MP)  

Per Söderlund (SD)  

Björn Larsson  

Tommy Lönnström (SD)  

Roger Gilén (SD)  

Jari Mehtäläinen (SD)  

Thord Durnell (SD)  

Fredrik Rosenbecker (SD)  

Tom Persson (SD)  
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Anders Persson LPO  
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Föredragningslista 

Nr. Ärende Dnr 

 Val av justerare   

 Beslutsärenden   

1. Information från barn- och utbildningsnämnden (ca kl. 
17.15-18.15) 

 

2. Revisionsberättelse 2020 Lindesbergs kommun KS 2021/94 

3. Årsredovisning 2020 KS 2021/30 

4. Personalekonomiskt bokslut 2020 KS 2021/23 

5. Omfördelning av beviljad borgensram för 
bolagskoncernen 2021 

KS 2021/32 

6. Redovisning ej verkställda beslut inom 
socialförvaltningen kvartal 3 2020 

KS 2021/10 

7. Delegation av föreskriftsrätt om förbud mot att vistas på 
särskilt angivna platser 

KS 2021/65 

8. Svar på återremissen av motion från Markus Lundin (KD) 
Sanna Jansson (L) och Pär-Ove Lindqvist (M) om 
badplats på Loppholmarna 

KS 2020/154 

9. Interpellation från Nils Detlofsson (L) om akutsjukhuset 
Lindesbergs lasaretts framtid 

KS 2021/97 

10. Interpellation från Inger Griberg (MP) om 
skogsmarksareal och skog 

KS 2021/76 

11. Interpellation från Sven Erik Larsson (M) om 
Socialnämndens budgetunderskott budgetåret 2021 

KS 2021/77 
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12. Allmänhetens frågestund (ca. kl. 18.15)  

13. Medborgarförslag om en ny återvinningscentral till 
Lindesbergs tätort som ersätter de två som finns 

KS 2021/74 

14. Medborgarförslag om upphöjd sandlåda för 
rullstolsburna i Lindesbergs kommun 

KS 2020/322 

15. Medborgarförslag om bygga en brygga alternativt bänkar 
vid parkeringsplatsen på länsväg 859 vid infarten mot 
Nammo, Liab 

KS 2020/323 

16. Medborgarförslag om brygga bakom Ågården anpassad 
för boende på Ågården för bad och fiske 

KS 2021/73 

17. Medborgarförslag om kunskap i ämnet 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar NPF i 
Lindesbergs kommuns skolor 

KS 2021/75 

18. Medborgarförslag om gång- och cykelbana mellan 
Hagaberg och lasarettet i Lindesberg 

KS 2021/78 

19. Medborgarförslag om att bygga en betonganläggning för 
skate och kickbike på Loppholmarna 

KS 2021/85 

20. Medborgarförslag om övergångsställe vid rondellen i 
Guldsmedshyttan 

KS 2021/95 

21. Medborgarförslag om hastighetsreglerande hinder på 
norra delen av Kungsgatan i Lindesberg 

KS 2021/96 

22. Meddelanden   

   

 



§24/21 Information från barn- och utbildningsnämnden -   :

Denna behandling '§24/21 Information från barn- och utbildningsnämnden' har inget tjänsteutlåtande.
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    KS 2021/94 

 Kanslienheten 
Anna Lundström 
 0581-810 30 
anna.lundstrom@lindesberg.se 

  

 

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

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

Kommunfullmäktige 

Revisionsberättelse 2020 Lindesbergs kommun 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnderna samt 
enskilda ledamöter i dessa organ för den bedrivna verksamheten 2020. 

Ärendebeskrivning 

Revisionsberättelse för 2020. 

Henrik Arenvang Anna Lundström 
Förvaltningschef Handläggare 

 

För kännedom: 

Revisionen 
Ekonomichef 
Samtliga nämnder 
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Revisionsrapport 

 

Granskning av  

årsredovisning 2020 

Lindesbergs kommun 

Projektledare 

Rebecka Hansson 

Projektmedarbetare 

Stina Björnram 

Lisa Bergman 
 

  

KS 2021/94-3
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 Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens 

årsredovisning för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31. Uppdraget ingår som en 

obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020. 

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer underlag för sin skriftliga 

bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god 

redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.  

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella 

bedömningar: 

Revisionsfråga Kommentar  

Lämnar 
årsredovisningen 
upplysning om 
verksamhetens utfall, 
verksamhetens 
finansiering och den 
ekonomiska 
ställningen? 

Uppfyllt 

Vi anser att 
årsredovisningen 
lämnar tillräckliga 
upplysningar om 
verksamhetens utfall, 
finansiering samt 
ekonomiska ställning.  
 

 

Är årsredovisningens 
resultat förenligt med 
de mål fullmäktige 
beslutat avseende 
god ekonomisk 
hushållning? 

Delvis Uppfyllt 

Samtliga finansiella 
mål har uppfyllts.  

1 av 5 
kvalitetsfaktorer har 
uppfyllts och 4 har 
delvis uppfyllts. 
 

 

 

Är räkenskaperna i 
allt väsentligt 
rättvisande?   
 

Uppfyllt 

Inga avvikelser har 
förekommit vid 
granskningen. 
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 Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap. 19 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige 

och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som 

redovisningen avser. 

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en 

rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunens eller landstingets 

ekonomiska ställning. 

Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk 

hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och 

årsredovisning. 

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i 

årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga 

beskrivning ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen av årsredovisningen. Denna 

granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska lämna till fullmäktige.   

Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen. 

Syfte och Revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 

årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt 

om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.   

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 

finansiering och den ekonomiska ställningen?  

● Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende 

god ekonomisk hushållning? 

● Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?   

 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer 

● Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning 
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Avgränsning och metod 

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till 

grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och 

förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen. 

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att 

de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i 

kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. Detta kan inkludera såväl 

kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter. 

Granskningen kommer att utföras enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast 

”Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting” från Sveriges 

kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom intervjuer, 

dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial.  

Granskning av kommunens måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs 

rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”. 

En översiktlig granskning av intern kontroll i system och rutiner vilka bedöms som 

väsentliga för den finansiella rapporteringen har genomförts.  

Den granskade årsredovisningen fastställdes av kommunstyrelsen 2021-03-30 och 

fullmäktige behandlar årsredovisningen 2021-04-26. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av enhetschef på ekonomienheten.  
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 Iakttagelser och bedömningar 
 

Verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomisk ställning 

Iakttagelser 

Förvaltningsberättelse 

Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 4 kap 1§ framgår att en 
årsredovisning ska innehålla en förvaltningsberättelse. I 11 kap LKBR redogörs för vilka 
upplysningar som kommunen ska lämna i förvaltningsberättelsen. Dessa upplysningar 
omfattar: 

• Översikt över verksamhetens utveckling 
• Den kommunala koncernen 
• Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
• Händelser av väsentlig betydelse 
• Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 
• God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 
• Balanskravsresultat 
• Väsentliga personalförhållanden 
• Förväntad utveckling 

Av RKR´s rekommendation R15 Förvaltningsberättelse framgår att 
förvaltningsberättelsen ska innehålla underrubriker som motsvarar de obligatoriska 
upplysningar som ska lämnas enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. 
Vidare framgår vilka upplysningar som behöver lämnas under respektive rubrik. 

Förvaltningsberättelsen innehåller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer, 

men kan i större utsträckning beakta de kommunala bolagen.  

Årets balanskravsresultat uppgår till 64,8 mnkr att jämföra med 33,1 mnkr för 2019.  

Driftredovisning 

Årsredovisningen innehåller en driftredovisning i eget avsnitt. Det framgår hur utfallet 

förhåller sig till den budget som fastställs för den löpande verksamheten. Nämnderna 

redovisar ett samlat underskott om -19,4 mnkr. Socialnämnden redovisar ett underskott 

för året uppgående till -25,3 mnkr, övriga nämnder redovisar överskott.  

 

Investeringsredovisning 

Årsredovisningen innehåller en investeringsredovisning i eget avsnitt. 

Investeringsredovisningen omfattar en samlad redovisning av kommunens 

investeringsverksamhet. Det samlade investeringsutfallet uppgår till 50,4 mnkr att 

jämföra med budgeterade 121,7 mnkr.  

Bedömning 

Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss 

anledning att anse att årsredovisningen inte lämnar upplysning om verksamhetens 

utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 
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Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2020. 

God ekonomisk hushållning 

Kommunfullmäktige har fastställt ett mål- och budgetdokument för perioden 2019-2021, 

där budgeten av 2020 och VP 2021-2022, innehållande ett antal finansiella mål och 

verksamhetsmål. Under rubriken God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse 

framgår att god ekonomisk hushållning råder när de verksamhetsinriktade 

kvalitetsfaktorerna och grunduppdragen visar på god kvalitet samtidigt som de 

finansiella målen är uppfyllda. Varje nämnd ansvarar självständigt för att ta fram egna 

grunduppdrag och kvalitetsfaktorer. För kommunkoncernen bedöms god ekonomisk 

hushållning vara uppfyllt när ägardirektiven är uppnådda.  

En sammanfattande bedömning av om god ekonomisk hushållning uppnås gärs för 

både kommunen och kommunkoncernen. God ekonomisk hushållning bedöms uppnås 

för både kommunen och kommunkoncernen.   

Iakttagelser 

Finansiella mål 

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella mål för god 

ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2020. Av den framgår att samtliga 

mål är uppfyllda.   

Finansiella mål Utfall 2020 Måluppfyllelse 

Soliditeten ska vara 
oförändrad eller öka. 

Under 2020 har soliditeten 
ökar från 18,38 procent till 
24,48 procent.  

Målet är uppfyllt.  

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

Utfallet för året blev 4,3 
procent 

Målet är uppnått.  

 

Mål för verksamheten 

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens verksamhetsmål för god 

ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2020. Av den framgår att 

grunduppdragen kopplat till arbetsgivare och välfärd och service har uppnåtts och att 

grunduppdraget samhälle och demokrati delvis uppnåtts.   

Gällande kvalitetsfaktorer kopplade till verksamheten är 1 av 5 uppfyllt och 4 är på väg 

att uppfyllas.  

Bedömning 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 

framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 

skulle vara förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2020. 
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Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 

framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 

skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget 

2020.  

Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade 

måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2020. 

Rättvisande räkenskaper1 

Iakttagelser 

Vid granskningen av kommunens årsredovisning har inga väsentliga2 avvikelser 

noterats. 

Bedömning 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
 Med räkenskaper menas sammanställda räkenskaper, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.  

2
 Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en 

välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. 
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter. 
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Bedömningar utifrån 
revisionsfrågor 
 

Revisionsfråga Kommentar  

Lämnar 
årsredovisningen 
upplysning om 
verksamhetens utfall, 
verksamhetens 
finansiering och den 
ekonomiska 
ställningen? 

Uppfyllt 

Vi anser att 
årsredovisningen 
lämnar tillräckliga 
upplysningar om 
verksamhetens utfall, 
finansiering samt 
ekonomiska ställning. 
 

 

Är årsredovisningens 
resultat förenligt med 
de mål fullmäktige 
beslutat avseende 
god ekonomisk 
hushållning? 
 
 

Delvis Uppfyllt 

Samtliga finansiella 
mål har uppfyllts.  

1 av 5 
kvalitetsfaktorer har 
uppfyllts och 4 har 
delvis uppfyllts.  

 
 

Är räkenskaperna i 
allt väsentligt 
rättvisande? 
 
 

Uppfyllt 

Inga avvikelser har 
förekommit vid 
granskningen.  
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 Rekommendationer 
Utan att det påverkar vår bedömning ovan rekommenderar vi kommunstyrelsen att i 

förvaltningsberättelsen inkludera de kommunala bolagen i större utsträckning så att man lättare 

kan se ett helt koncernperspektiv.  
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2021-04-13 
 
 
 
 
Rebecka Hansson 

  
 
 
 
 
Tobias Bjöörn 

Auktoriserad revisor 
Huvudansvarig revisor  

 Uppdragsledare 

 

 

 
 

 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Lindesbergs kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan. PwC ansvarar 
inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.  
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LINDESBERGS KOMMUN       2021-04-13 

Revisorerna 

Revisorernas redogörelse för år 2020 

Revisorernas granskningsuppdrag utgår från kommunallagen, fastställt 

revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet. Av 

kommunallagen framgår att revisorerna skall granska all verksamhet och då 

bedöma om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 

synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den 

interna kontrollen som sker i nämnderna är tillräcklig. 

 

 

Granskningar 2020 
 

Nedan redovisas de revisionsprojekt som genomförts under år 2020. Utöver 

nedanstående granskningar tog revisorerna fram ett omfattande underlag för 

riskanalys inför revisionsåret 2021. 

 

Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2020 

Förstudie av bygglovsarbetet 

Förstudie avseende försäljningen av  fastigheterna Tredingen 1:4 och 1:5 

Granskning av systematiskt kvalitetsarbete i grundskolan 

Utredning av barn och unga enligt  Socialtjänstlagen 

Granskning av delårsrapport 2020 

Granskning av årsredovisning 2020  

 

I det följande redovisas en sammanställning med revisionsfråga och resultat för 

respektive granskning. 

 

 

KS 2021/94-2
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Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2020 

 

Syfte 

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett 

underlag till uttalande i revisionsberättelse. Följande övergripande revisions-

fråga ska besvaras: Har kommunstyrelsens och nämndernas förvaltning skett 

på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt 

med tillräcklig intern kontroll? 

 

Respektive granskningsområde bedöms med hjälp av signalsystem: grön 

(tillräckligt), gult (delvis) och röd (otillräckligt).  Basgranskningen avser 

kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden samt 

samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. Fördjupad granskning av intern 

kontroll avser kommunstyrelsen. 

 

Resultat 

  

Gransknings-

område 

Kommun- 

styrelsen 

Barn- och 

utbildnings- 

nämnden 

Social-

nännden 

Samhälls- 

byggnads-

nämnden 

Bergslagen 

Ändamålsenlighet  Gul Gul Gul Gul 

Ekonomiskt 

tillfredsställande 

Gul Grön Röd Grön 

Intern kontroll  Grön Grön Grön Grön 

 

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till 

kommunstyrelsen och nämnderna: 

• Utveckla målen med kompletterande mätetal och indikatorer för att 

underlätta uppföljning och bedömning. 

• Tydliggör hur åtgärder vidtas för att uppnå måluppfyllelse för 

verksamhetsmålen. 

 

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendation till 

socialnämnden: 

• Vidta tydliga åtgärder för att nå en budget i balans. 
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Förstudie av bygglovsarbetet 

 

Syfte 

Syftet med förstudien är att undersöka om det finns risker för brister inom 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens arbete med bygglov. Förstudien 

inriktas mot följande områden:  

• Mål för bygglovsarbetet  

• Dokumenterade rutiner för bygglovsarbetet  

• Handläggningstider för bygglov 

• Kostnader som tas ut för bygglov 

• Nämndens uppföljning avseende bygglovsarbetet 

• Nämndens utvecklingsarbete avseende bygglovsarbetet, bland annat 

relaterat till NKI 

 

Resultat 

I förstudien identifierar vi ett antal risker men vi kan samtidigt konstatera att 

förvaltningen/nämnden också identifierat de flesta av dessa. Vi ser i nuläget 

inte behovet av att revisorerna bör genomföra en fördjupad granskning inom 

området. Det är dock viktigt att revisorerna bevakar utvecklingen kopplat till de 

riskområden som berörs nedan, inom ramen för sin grundläggande granskning.  

 

Nedanstående risker bedömer vi har påverkat och fortsatt kan påverka 

nämndens arbete negativt. Vi anser som nämnt att det finns en god 

medvetenhet och kännedom om dessa risker, då de nämns i intervjuer och i 

flera fall även framgår av de underlag vi har tagit del av.  

 

De främsta riskområdena vi ser i förstudien är: 

• Implementeringen av den nya styrmodellen - Det är viktigt att en samsyn 

med de andra medlemskommunerna nås som grund till en 

ändamålsenlig budgetprocess och styrning av verksamheten.  

• Föråldrade detaljplaner i kommunerna - Vår bedömning är att 

föråldrade detaljplaner påverkar verksamheten negativt. Nämnden bör i 

samverkan med respektive kommunstyrelse initiera uppdrag om att göra 

en kartläggning och prioritering av vilka detaljplaner som bör 

aktualiseras. Detta underlättar sedan frågan om finansiering.  

• Nämndens närvaro och utvecklingsarbetet rörande kvalitet  - Politikens 

bristande närvaro i olika forum lyfts som en risk i nämndens 

internkontrollplan. Vi konstaterar att det inte är tillfredställande att 

detta ska behöva vara en risk. Det åligger varje ledamot att närvara i så 

stor utsträckning som möjligt för att kunna fullgöra sitt uppdrag och ta 

ansvar.  
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– Vi ser positivt på förvaltningens initiativ i arbetet med ett stärkt 

kundfokus, då det har varit en tydlig brist i nämndens arbete. Det 

är viktigt att det leder till ett systematiskt kvalitetsarbetet. Vi 

anser att nämnden bör utöka sin uppföljning av detta arbete i 

syfte att stärka dialogen och att tydligare kunna styra utvecklingen 

framåt. En tydligare samsyn mellan nämnd och förvaltning ger 

även bättre förutsättningar för att arbetet ska kunna 

kommuniceras på ett likartat sätt inom respektive kommun.  

 

Utöver ovanstående lämnar vi följande rekommendation 

• Nämnden bör ta fram en rutin för avgiftsreducering och utse delegat för 

uppgiften.  
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Förstudie avseende försäljningen av  fastigheterna 

Tredingen 1:4 och 1:5  

 
Syfte 

De förtroendevalda revisorerna i Lindesbergs kommun har utifrån sin 

riskbedömning gett PwC i uppdrag att genomföra en förstudie avseende 

försäljningen av fastigheterna Tredingen 1:4 och Tredingen 1:5 (hädanefter 

gemensamt benämnda “Fastigheterna”). Syftet med förstudien är att utreda om 

det finns legala anledningar att genomföra en fördjupad granskning av ärendet 

och kommunstyrelsens hantering därav. Detta syfte kan brytas ned i följande 

frågeställning: 

• Genomfördes försäljningarna i enlighet med lagar, styrande dokument 

och riktlinjer? 

Uppdraget har genomförts genom dokumentstudier och innefattar en kart-

läggning av ärendehanteringen och beslutsgången i ärendet, genomgång av 

tillämpliga regler avseende det aktuella ärendet och kartläggning av 

indikationer på legala brister i ärendet. 

Resultat 

Sedan markanvisningsavtalet ingicks under 2013 har ny lagstiftning tillkommit 

på området. Sedan 1 februari 2015 ska kommuner anta riktlinjer för 

kommunala markanvisningar om sådana genomförs. Riktlinjerna ska, enligt lag 

(2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar, innehålla:  

• kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av 

markområden för bebyggande; 

• handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar; 

samt  

• principer för markprissättning.  

 

Vid tiden för ingåendet av markanvisningsavtalet fanns såvitt känt inga 

kommunala policydokument eller riktlinjer vad gäller markanvisningar. Trots 

att någon speciallag på området inte fanns 2013, gällde i allt väsentligt samma 

principer enligt den offentligrättsliga reglering som berörts i avsnitten ovan. 

Officialprincipen ställer exempelvis krav på att kommunen ska tillse att ärenden 

blir så pass utredda som dess beskaffenhet kräver. Förbudet mot individuellt 

inriktat stöd i kommunallagen, tillsammans med EU:s statsstödsregler, innebär 

i förlängningen att kommuner inte får sälja mark till underpris i jämförelse med 

marknadsvärdet.  

 

Till följd av lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar, har 

Lindesbergs kommun sedan 2015 riktlinjer för hur markanvisningar ska gå till. 
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Den främsta anledningen till en fördjupad granskning av försäljningen av 

Fastigheterna är därför inte att identifiera förbättringspotential inom området. 

Den främsta anledningen till att initiera en fördjupad granskning är snarare att 

identifiera vad som eventuellt har gått fel, för att i den mån det går kunna rätta 

till felaktigheterna. Trots att den ifrågavarande transaktionen ligger tämligen 

långt tillbaka i tiden, bör det finnas ett intresse för Lindesbergs kommun att 

närmare utreda ärendet, bl.a. ur integritets- och förtroendesynpunkt.  

De delar av försäljningsprocessen som vi bedömer vara av särskilt intresse för 

en eventuell fördjupad granskning är: 

• Prissättningen av Fastigheterna.  

• Valet av köpare. 

 
Prissättningen 
Som nämnts ovan framgår det inte av den dokumentation som har gjorts 

tillgänglig för oss hur värderingen av marken gått till när kommunen beslutade 

att sälja för 140 kronor per kvadratmeter. Det är exempelvis inte känt om någon 

oberoende värderingsman var involverad i utredningsskedet, eller om några 

andra överväganden gjordes avseende marknadsvärdet. När det gäller 

marknadsvärdet kan dock vissa slutsatser dras av uppgifter i Sjöbostäders, 

Bostadsrättsföreningens och Bottenån Fastigheter AB:s årsredovisningar. 

Uppgifter i dessa årsredovisningar tyder på att Tredingen 1:4 såldes vidare i 

bolagsform till Bostadsrättsföreningen för en betydligt högre summa - omkring 

2800 kronor per kvadratmeter. Vad gäller fastigheten Tredingen 1:5 är det ännu 

inte känt om även den sålts vidare likt Tredingen 1:4. Som ledning avseende 

marknadsvärdet kan dock konstateras att fastighetens taxeringsvärde uppgår 

till cirka 1 600 000 kronor, vilket kan jämföras med köpeskillingen som 

uppgick till 408 000 kronor.   

 

Om Fastigheterna, som det verkar, har sålts till ett pris understigande 

marknadsvärdet skulle försäljningen kunna ses som ett individuellt inriktat 

stöd till näringsidkare, vilket enligt kommunallagen inte är tillåtet om inte 

synnerliga skäl föreligger. Av utredningen har det inte framgått att några 

sådana synnerliga skäl som avses i lagen har förelegat. Försäljningen skulle 

även kunna ses som ett olovligt statsstöd enligt EU:s regelverk på området. Den 

yttersta konsekvensen om så är fallet är att stödet ska gå åter. Rimligtvis skulle 

det ske genom att förvärvaren Sjöbostäder får erlägga ett belopp motsvarande 

skillnaden mellan den redan erlagda köpeskillingen och marknadsvärdet 2013. 

Regler om återkrav av olovligen utbetalda statsstöd finns i lagen (2013:388) om 

tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.  Av lagen följer att den 

som har lämnat olagligt stöd ska återkräva stödet, om inte återkrav får 

underlåtas enligt EU-rätten. Vidare föreskrivs det att den som har tagit emot 

olagligt stöd ska betala tillbaka stödet, om inte återbetalning enligt unionsrätten 

får underlåtas. 
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Förutom att försäljningen skulle kunna ses som ett olovligt statsstöd, kan 

transaktionen också riskera att leda till skattemässiga konsekvenser. Ur 

skatterättsligt perspektiv kan nämligen en underprisöverlåtelse leda till 

uttagsbeskattning. Beroende på när försäljningen av Fastigheterna togs upp i 

kommunens deklaration, skulle Skatteverket under vissa förutsättningar kunna 

ompröva det ursprungliga beskattningsbeslutet, och därigenom besluta om 

efterbeskattning. Ett beslut om efterbeskattning får normalt meddelas inom sex 

år. 

 
Valet av köpare 
Eftersom det enda underlag vi fått tillgång till vad gäller kommunens utredning 

av ärendet är den tjänsteskrivelse som Förvaltningen tillställde 

kommunstyrelsen, är den enda information vi har att Sjöbostäder anmälde sitt 

intresse för sjönära mark i Lindesberg. Vi känner inte till om några andra 

aktörer övervägdes i processen. Om försäljningspriset de facto understiger 

marknadsvärdet, skulle försäljningen kunna utgöra ett problem utifrån 

likabehandlingsprincipen, eftersom Sjöbostäder gynnats genom förfarandet.  

En av de fysiska personer som är företrädare i, och troligen ägare av, 

Sjöbostäder är också politiker i Lindesbergs kommun och är i dagsläget ledamot 

av kommunstyrelsen. Den aktuella personens koppling till Lindesbergs 

kommuns organisation under 2013 är inte känd. Personkopplingen i sig 

behöver inte innebära att några oegentligheter har föregått 

fastighetsförsäljningen, och vi har inom ramen för denna förstudie inte funnit 

några omständigheter som tyder på att så är fallet. Personkopplingen utgör 

dock, enligt vår bedömning, ytterligare en anledning till att initiera en 

fördjupad granskning, för att säkerställa att ett sakligt och opartiskt 

förhållningssätt har brukats i samband med försäljningen av Fastigheterna. 
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Granskning av  systematiskt kvalitetsarbete i grundskolan 

 

Syfte 

Granskningen syfte är att bedöma om barn- och utbildningsnämnden 

säkerställer ett ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete inom grundskolan 

och att detta sker med tillräcklig intern kontroll. Granskningen syftar därtill att 

bedöma om barn- och utbildningsnämnden säkerställer en ändamålsenlig 

resursfördelning i grundskolan.  

 

Resultat 

Vår samlade bedömning är att barn- och utbildningsnämnden delvis har 

säkerställt ett ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete inom grundskolan 

och att detta delvis sker med tillräcklig intern kontroll. Vår samlade bedömning 

är att barn- och utbildningsnämnden delvis har säkerställt en ändamålsenlig 

resursfördelning i grundskolan.  

 

Bedömningen baseras på bedömningen av en sammanvägning av 

revisionsfrågorna i granskningen, vilka framgår av rapporten.  

 

Revisionsfråga Kommentar  

Revisionsfråga 1: 
Säkerställer nämnden att 
det finns en 
ändamålsenlig 
dokumentation av det 
systematiska 
kvalitetsarbetet på 
enhetsnivå?  
 

Delvis uppfyllt 
  

 

Revisionsfråga 2: 
Säkerställer nämnden att 
det finns en 
ändamålsenlig 
dokumentation av det 
systematiska 
kvalitetsarbetet på 
huvudmannanivå? 
 

Ej uppfyllt 

 

 

Revisionsfråga 3: Följer 
nämnden upp 
utbildningen 
systematiskt och 
kontinuerligt? 
 

Ej uppfyllt 
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Revisionsfråga 4: Vidtar 

nämnden åtgärder vid 

brister som har 

identifierats i det 

systematiska 

kvalitetsarbetet? 

Delvis uppfyllt  
 

 

Revisionsfråga 5: Har 

nämnden systematiskt 

och kontinuerligt 

planerat utbildningen?  

Delvis uppfyllt 
 

 

Revisionsfråga 6: 

Säkerställer nämnden att 

resursfördelningen i 

grundskolan är anpassad 

efter elevers behov och 

förutsättningar? 

 

Delvis uppfyllt 

 

Rekommendationer 

Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till barn- 

och utbildningsnämnden:  

• Att säkerställa att den nya styrmodellen innebär att uppföljningen på 

huvudmannanivå utvecklas, till exempel genom att säkerställa att de 

mallar/anvisningar som finns för dokumentation på enhetsnivå och på 

huvudmannanivå bidrar till att ge en samlad och jämförbar bild av 

elevers kunskapsresultat, trygghet och studiero och förutsättningar för 

verksamhetens genomförande samt att de underlag som upprättas 

innehåller en analys av dessa resultat och förutsättningar. Genom detta 

kan uppföljningen bidra till en djupgående förståelse för vad till exempel 

bristande kunskapsresultat beror på/orsakas av som kan ligga till beslut 

om insatser på huvudmannanivå.  

• Att säkerställa att det upprättas en rutin och process för att systematiskt 

utvärdera resursfördelningsmodellen i syfte att säkerställa 

resursfördelningen är anpassad efter elevers behov och förutsättningar.  
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Utredning av barn och unga enligt  Socialtjänstlagen 

 

Syfte 

Utifrån genomförd riskanalys har revisorerna beslutat att granska att nämnden 

har en ändamålsenlig verksamhet avseende på tidsgränser vid ansökan om stöd 

och anmälan om oro kring barn eller unga.  

Granskningens syfte är att bedöma om socialnämnden säkerställer en 

ändamålsenlig handläggning av utredningar med avseende på följsamhet till 

tidsgränser.  

 

Resultat 

PwC har på uppdrag av revisorerna i Lindesbergs kommun granskat om 

socialnämnden säkerställer en ändamålsenlig handläggning av utredningar med 

avseende på följsamhet till tidsgränser i enlighet med Socialtjänstlagen (SoL). 

Vi bedömer att nämnden i stort säkerställer detta.  

 

Utifrån granskningens frågor görs följande bedömningar: 

Det finns en struktur för kontroll av lagenligheten genom träffar och genom att 

följa uppgifter i verksamhetssystemet. Vi bedömer att det finns en tillräcklig 

styrning för att säkerställa att de tidsgränser som finns vid utredning av barn 

och unga och en struktur för att följa att den efterlevs. 

 

Vid anmälan om barn som misstänks fara illa görs en skyddsbedömning samma 

dag och motiverats i enlighet med Socialtjänstlagen. 

 

En förhandsbedömning har gjorts och beslut har fattats skyndsamt om en 

utredning ska inledas eller inte i flertalet akter. I samtliga ärenden har beslut 

fattats inom den tidsram som enligt socialtjänstlagen anges om 14 dagar. 

 

Utredningstiden i samtliga granskade akter följer Socialtjänstlagens 

bestämmelse om en tidsgräns om fyra månader, om inte särskilda skäl finns. 

Granskningen visar dock att utredningstiden i nästan hälften av de granskade 

ärendena uppgår till den maximerade tidsgränsen, vilket indikerar behov av att 

se över rutinerna för att säkerställa att utredningarna genomförs skyndsamt.  

 

I de akter som granskats finns inga beslut om förlängd utredningstid. Intervjun 

indikerar att utredningar i sällsynta fall kan pågå längre än fyra månader men 

inte pga de skäl som Socialtjänstlagen medger. 

 

Beslutade insatserna verkställs i stort i tid. Rapportering av ej verkställda beslut 

görs i enlighet med Socialtjänstlagen till IVO och till kommunfullmäktige. En 

rapportering görs dock inte till kommunens förtroendevalda revisorer, vilka i 
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stället förväntas ta del av att rapportering görs via nämndens protokoll samt vid 

anmodan få del av rapporten.  

 

Granskningen visar att nämnden inte får en återkoppling av den systematiska 

uppföljningen av handläggningstider som sker i verksamheten. Då detta inte 

visar några avvikelser bedömer vi det inte som nödvändigt. 

 

Utifrån vad som framkommit i granskningen ges följande rekommendationer. 

 

➢ Utnyttja statistik för kontroll av de tidsgränser som är aktuella vid 

utredning av ungdomsärenden, dvs också för skyddsbedömning samt för 

beslut att inleda/ej inleda utredning,  

➢ Se över rutiner och förutsättningar för att säkerställa att utredningen 

genomförs skyndsamt. Detta gällande arbetsmetodik, arbetsbelastning, 

kompetens och/eller stöd.  

➢ Säkerställ att bestämmelser enligt SoL efterlevs gällande rapportering till 

kommunens revisorer av ej verkställda beslut. 
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Granskning av delårsrapport 2020 
 

Syfte 

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt 

granskat kommunens delårsrapport för perioden 2020-01-01 – 2020-08-31. 

Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020. 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning 

vilken skall biläggas delårsrapporten i samband med fullmäktiges behandling 

av densamma. 

 

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

• Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god 

redovisningssed? 

• Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige 

fastställda målen för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns 

förutsättningar att målen kommer att uppnås? 

 

Resultat:  

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande 
sammanfattande revisionella bedömning per revisionsfråga: 
 

Revisionsfråga Kommentar  

Har delårsrapporten 
upprättats enligt lagens 
krav och god 
redovisningssed? 

Uppfyllt 

Grundat på vår översiktliga granskning 
har det inte kommit fram några 
omständigheter som ger oss anledning 
att anse att delårsbokslutet för 2020 
inte, i allt väsentligt, är upprättad i 
enlighet med lagens krav och god 
redovisningssed i övrigt. 

 

Är resultaten i 
delårsrapporten förenliga 
med de av fullmäktige 
fastställda målen för god 
ekonomisk hushållning, 
d.v.s. finns förutsättningar 
att målen kommer att 
uppnås? 

Delvis uppfyllt 
Grundat på vår översiktliga granskning 
av delårsrapportens återrapportering 
har det inte varit möjligt att bedöma 
målen som fullmäktige fastställt i budget 
för 2020 eftersom det inte görs någon 
bedömning per helår. Uppföljning görs 
per delår.  
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Granskning av årsredovisning 2020 

 

Syfte 

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat 
kommunens årsredovisning för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31. Uppdraget 
ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020. 
Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer underlag för sin 
skriftliga bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens 
krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål 
fullmäktige beslutat.  
 
Resultat 

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella 
bedömningar: 
 

Revisionsfråga Kommentar  

Lämnar årsredovisningen 
upplysning om 
verksamhetens utfall, 
verksamhetens 
finansiering och den 
ekonomiska ställningen? 

Uppfyllt 

Vi anser att årsredovisningen lämnar 
tillräckliga upplysningar om 
verksamhetens utfall, finansiering samt 
ekonomiska ställning.  
 

 

Är årsredovisningens 
resultat förenligt med de 
mål fullmäktige beslutat 
avseende god ekonomisk 
hushållning? 

Delvis Uppfyllt 

Samtliga finansiella mål har uppfyllts.  

1 av 5 kvalitetsfaktorer har uppfyllts 
och 4 har delvis uppfyllts. 
 

 

 

Är räkenskaperna i allt 
väsentligt rättvisande?   
 

Uppfyllt 

Inga avvikelser har förekommit vid 
granskningen. 
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Revisorernas arbetsformer 
Vi har sammanträtt sju gånger under revisionsåret. Med anledning av pågående 

coronapandemi har fysiska träffar med nämnderna ställts in likväl som årets 

länsrevisionskonferens. Som ett led i granskningen har vi fortlöpande tagit del 

av alla nämnders samt kommunstyrelsens protokoll. Under året har revisorerna 

bjudit in och haft dialog med kommunens ekonomichef, socialchef samt 

ordförande i socialnämnden. 

 

De granskningar revisionen har beslutat om och låtit genomföra har föranlett 

synpunkter och förslag av olika karaktär. Dessa har delgivits berörda nämnder 

och förvaltningar och vi har även begärt in svar för att få veta vilka åtgärder 

aktuell nämnd planerat att vidta/vidtagit med anledning av de olika 

granskningarna. Samtliga revisionsrapporter har lämnats till kommun-

fullmäktige för kännedom.  

 

Som en del av vårt samordningsansvar för granskningen av de kommunala 

bolagen har vi regelbundet informerats om den verksamhet som bedrivs i 

företagsform.  

 

I vår granskning har vi biträtts av sakkunniga biträden från PwC. 

 

Revisorernas anslag har använts på följande sätt under 2020: 

 

Intäkter: - 20 600 

Arvoden och andra ersättningar: 78 793 

Kurser/konferenser, resor m m: 0 

Ersättning för administration och genomförda granskningar. 765 000 

Totalt: 823 193 

 

  

Lindesberg 2021-04-13 

 

Kommunens revisorer 
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LINDESBERGS KOMMUN 2021-04-13 
Revisorerna 

    

   Till 
   Fullmäktige i Lindesbergs kommun 
   organisationsnummer 212000-2015 

 
 
Revisionsberättelse för år 2020 

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

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

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

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

Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss 
anledning att anse att årsredovisningen inte lämnar upplysning om verksamhetens utfall, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Kommunen lever upp till 
kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2020. 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 
skulle vara förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2020. 
 
Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte fram-
kommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle 
vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget 2020.  
 
Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyllelsen 
avseende god ekonomisk hushållning för år 2020. 
 
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 
 
Kommunen redovisar ett resultat på 66,9 Mnkr, resultatet är 64,6 Mnkr bättre än 
budgeterat. I årets resultat finns flera poster som påverkar. Det är intäkter som 
kommunen har fått som är av engångskaraktär är ersättning för all sjukfrånvaro från och 
med april månad 2020 (15 Mnkr), tillfälliga statsbidrag (44,3 Mnkr) och det har även skett 
en utdelning från Linde Stadshus AB till kommunen med 10 Mnkr.  Skulle de tillfälliga 
intäkterna exkluderas från årets resultat så skulle kommunens resultat närma sig ett noll 
resultat. Totalt visar nämnderna ett underskott med jämfört med budget och det är 
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socialnämnden som har det största underskottet, vilket uppgår till -25,3Mkr (jämfört med 
-6,0Mkr 2019).  
 
Vi bedömer att kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt samhälls-
byggnadsnämnden Bergslagen har bedrivit verksamheten på ett i huvudsak ändamåls-
enligt och från ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt och med en tillräcklig intern 
kontroll.  
 
Vi bedömer att socialnämnden har bedrivit verksamheten på ett i huvudsak ändamåls-
enligt sätt och med en tillräcklig intern kontroll. Vi bedömer däremot att socialnämnden 
inte har bedrivit verksamheten från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Detta 
utifrån att nämnden för andra året i följd inte klarat sin ekonomiska ram utan gör ett 
resultat på -25,3Mkr. Revisorerna riktar kritik mot socialnämnden för de återkommande 
ekonomiska underskotten och förutsätter att nämnden vidtar åtgärder under 2021. 

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

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2020 godkänns. 

Lindesbergs kommun, 2021-04-13 

 

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

 

Lars-Åke Dammström  Anders Larsson Roland Rohde  

Ledamot  Ledamot  Ledamot 
 
 
 

Roger Sandberg 

Ledamot  
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Bilagor: 
 
1. Revisorernas redogörelse för 2020 

2. De sakkunnigas revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2020 

3. Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna. 
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Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

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

Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige 

 

Årsredovisning 2020 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. Årsredovisningen för år 2020 antas 

2. Årets resultat 66 911 962:34 kronor - överskott förs till det egna 
kapitalet samt verksamheterna vatten och avlopp samt renhållning 
regleras mot respektive balansräkningsenhet enligt nedan: 

1 913 201:97 kronor förs till balansräkningsenheten för vatten och 
avlopp, 

6 073 385:30 kronor förs till balansräkningsenheten för renhållning. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelseförvaltningen överlämnar årsredovisningen för år 2020 till 
kommunstyrelsen. 

Kommunens resultat uppgår till 66 911 962:34 kronor. I resultatet ingår 
resultaten för va-enheten med överskott på 1 913 201:97 kronor och överskott 
för renhållningsenheten med 6 073 385:30 kronor. 

Information om det ekonomiska resultatet samt nämndernas resultat 2020 har 
på en övergripande nivå lämnats vid kommunstyrelsens sammanträde den 16 
februari 2021. Detaljer från verksamheterna med syfte att utvärdera 
måluppfyllelse mm. för år 2020 har sedan presenterats vid analysdagen den 17 
mars 2021.  

Gunilla Sandgren 
Ekonomichef 

För åtgärd: 

Ekonomienheten 

För kännedom: 

Alla nämnder och förvaltningar 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

Bilaga: 

Årsredovisning 2020 
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1 Inledning 

1.1 Majoritetsföreträdarnas kommentar 

2020 var ett unikt år i världshistorien – en pandemi som alla drabbas av och där vi ca 7,8 
miljarder människor vet om det. Samtidigt. För Lindesbergs kommun har det, liksom för alla 
andra, inneburit en stor omställning och samtidigt har verksamheter och personal fått det att 
fungera, inte som vanligt. Men, att fungera! 

Som t ex, skolor, äldrevård, bygglovsärenden, bokutlåning, LSS, vattenförsörjning, resursjobb, 
yrkesutbildning, feriearbete, skötsel av idrottshallar och grönytor, socialt förebyggande 
arbete, utbetalning av löner, planering av nytt bostadsområde, försäljning av villatomter, 
halkbekämpning och snöröjning, dialogmöten med intressegrupper, digitala nämndmöten, 
solenergipark, planeringsmöten med utsatta människor, måltider, utveckling av IT-tjänster 
och inte minst kommunens krisledningsorganisation. 

Vi har ställt om och fortsatt sköta våra åtaganden som kommun. ”Business as (un)usual”! 
Tvätta händerna, håll distans och stanna hemma om du är sjuk, har varit årets mantra. Tack 
till all personal och förtroendevalda som uthålligt och målmedvetet klarat av 2020. Ett år som 
går till historien. 

Socialförvaltningen har mött många utmaningar, ställt om snabbt och minimerat 
smittspridning. Nya rutiner har implementerats angående skyddsutrustning, vaccinationer, 
provtagningar, antikroppstest och smittspårning tillsammans med vårdhygien. Digital 
omställning och rehab-träning utomhus är andra exempel. Verksamheten flaggade även för 
ökade orosanmälningar rörande barn. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har sett ökad gymnasiebehörighet bland årskurs 9. 
Huvuduppgiften har varit att stärka måluppfyllelse hela vägen från förskolan till 
gymnasieskolan. Det systematiska kvalitetsarbetet har fortsatt fokuserat på kvalitetshöjande 
insatser inom förvaltningen. Elever har bitvis fått studera hemifrån. 

Vuxenutbildningen har mött upp behovet av utbildning för att klara äldrevården. 
Distansundervisning kom igång snabbt och sommaraktiviteter för barn genomfördes trots 
pandemi. Människor har fått arbete och praktik genom Arbetsmarknadsenheten. 
Föreningslivet har fått extra stöd. 

De kommunala bolagen påverkas olika. Besök Lindesberg AB har haft ett tufft år med 
restriktioner för Badhuset, Biografen, inställda konserter etcetera samtidigt som Linde Energi 
AB fortsatt utveckla leverans av värme och kyla liksom solel. Fastigheter i Lindesberg AB 
utvecklar kommunens verksamhetslokaler, bl.a. bygget av Lindbackaskolan som går enligt 
plan. Bostadsbolaget LIBO har påbörjat omdaningen av framtidens hållbara stadsdel 
- Hagaberg. Samhällsbyggnadsförvaltningen tog fram LIS-områden i hela kommunen. 
Samhällsbyggnadsförbundet nyinvesterar i reningsverk, och sköter lokalvård, parker och 
infrastruktursatsningar, exempelvis busshållplats i Guldsmedshyttan. Stora personalgrupper 
har fått förlägga arbetstiden i hemmet vilket utvecklat tekniken för distansmöten samtidigt 
som arbetsmiljö påverkats stort, både fysiskt och psykiskt. 

Förvaltningarna har idogt kämpat med budgetramarna. Kommunens gjorde ett gott 
ekonomiskt resultat på ca 66 Mnkr. Kommunkoncernens resultat blev 56 Mnkr. 

Befolkningen ökade med 70 personer. Under året har drygt 100 företag startats i kommunen 
medan ca 50 lagts ned. Restaurang och besöksnäring är exempel på hårt drabbade sektorer 
medan t ex tillverkningsindustrin började repa sig efter vårens och sommarens 
permitteringar. Kommunen uppmuntrade personalen att handla lokalt genom sommar- och 
julgåva.  
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Vi har hållit i och hållit ut! Tack – både kommunanställda och alla ni andra som gör vår 
kommun hållbar för kommande år! 

                                                                    
        Bengt Storbacka                                                                  Jonas Kleber 

        Kommunstyrelsens ordförande                                     Kommunstyrelsens vice ordförande 

 

 

 

 

                                         



§26/21 Årsredovisning 2020 - KS 2021/30-13 Årsredovisning 2020 : Arsredovisning 2020

  

Kommunfullmäktige, Årsredovisning 2020 5(64) 

1.2 Lindesbergs kommuns vision 

Lindesberg- Bergslagens själ 

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

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

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

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

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

 

                           
 

 

 

      
                  

 

                                                                                  

 

                                                                                                             

Örebro läns största solpark- 
Solhagen i Torphyttan 

färdigställdes av Linde Energi 
AB  

Linde Energi bidrar till att 
invånarna kan ladda sina bilar 

Upprustning av 
Flugparken blev klar 

Byggnationen av nya 
Lindbackaskolan pågår och 

färdigställs under 2021 

FALAB tillsammans med 
kommunen och andra aktörer har 

inlett en process gällande stadsdelen 
Hagaberg och går under namnet 
Framtidens stadsdel i Lindesberg 



§26/21 Årsredovisning 2020 - KS 2021/30-13 Årsredovisning 2020 : Arsredovisning 2020

  

Kommunfullmäktige, Årsredovisning 2020 7(64) 

 

1.4 Årets ekonomi i korthet 
                                         Vilka och var investeringarna har genomförts under  2020, totalt 50,4 Mnkr 

  

 
                                            

    
 

 
 

 

Gata: Trafikåtgärder: Lindesberg, Fellingsbro 

Beläggning: Lindesberg,Guldsmedshyttan,Frövi, Fellingsbro 

Vändplan Guldsmedshyttan, Bussangöring Brotorpsskolan   

Broar:  Guldsmedshyttan, Lindesberg  

Belysning: Ramsberg 

   Park: Strandpromenad i Frövi, Flugparken: 
Lindesberg 

Lekplats: Lindesberg, Park Vibyn i Frövi 

Idrott-fritidsanläggningar: Bryggor i 
Kloten,Tvättbrygga i Lindesberg ,Ölsjöbadet 
Ramsberg, Råsshallen, Fritidsbyn Lindesberg  

Smedvallen Vedevåg, Fellingsbrobadet ,Lindesjön 
runt 

 

 Vatten och avlopp  

 Vattenkiosk i Lindesberg, ledningsarbeten i 
Fellingsbro, minireningsverk i 
Mårdshyttan,Uskavi 

Vibyn Frövi, överföringsledning i Löa 

Reningsverk: Lindesberg, Gusselby, Stråssa, 
Storå, Guldsmedshyttan, utökat 
verksamhetsområdei  Gusselby,pumpstation 
Lindesberg, vattenverk i Ramsberg 
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2 Förvaltningsberättelse 

2.1 Översikt över verksamhetens utveckling 

Lindesbergs kommuns befolkning ökar för tredje året i rad efter att ha sjunkit några år efter 
den stora flyktingströmmen åren 2015–2016. 

Kommunkoncernens största investeringar under år 2020 är den ny skolan (Lindbackaskolan) 
samt reparation av befintliga Brotorpsskolan och som ska färdigställa under år 2021. En 
annan stor investering som skett under 2020 är Solhagen i Torphyttan där drygt 1 400 
solpaneler finns att abonnera och är Örebro läns största markförlagda solpark. Ett detaljplans 
arbete har påbörjats i Frövi för att kunna möjliggöra etableringar samt förberedande för 
järnvägsanslutning genom del av planområdet. 

Det ekonomiska resultatet för kommunkoncernen blev 56,4 Mnkr och kommunens resultat 
blev 66,9 Mnkr och avviker positivt från budget med 64,6 Mnkr. 

Kommunens två finansiella mål är att soliditeten ska vara oförändrad eller öka och årets 
resultat skall uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. 
Båda målen har uppnåtts 2020. Soliditeten för kommunen har ökat och ligger 23,42 procent 
och resultatet uppgick till 4,3 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. 

Antalet tillsvidareanställda medarbetare fortsätter att öka och är nu uppe i 1 886 personer. 
För 2020 kan vi se en ökning både på genomsnittlig sysselsättningsgrad och andelen heltider 
inom vård och omsorg. Rekryteringsbehovet är fortsatt högt och kommunen arbetar på flera 
plan för att attrahera nya medarbetare och säkerställa olika slags kompetens inför framtiden. 

Koncernen 2020 2019 2018 2017 2016 

Verksamhetens intäkter 
(Mnkr) 629,3 661,6 701,4 504,1 712,1 

Verksamhetens kostnader 
(Mnkr) 1 469,5 1 978,4 1 987,2 1 727,5 1 866,2 

Årets resultat (Mnkr) 56,4 1,7 108,5 -16,6 87,8 

Soliditet (%) 24,0 24,7 24,3 26,0 25,5 

Soliditet inklusive 
pensionsförpliktelser (%) 10,7 9,8 9,5 6,5 4,0 

Nettoinvesteringar (Mnkr) 382,8 358,3 630,7 342,5 150,7 

Självfinansieringsgrad 
(ggr) 0,5 0,4 0,5 0,4 1,7 

Långfristig låneskuld 
(Mnkr) 2 210,4 1 982,3 1 842,0 1 590,0 1 465,8 

Investeringar/invånare 
(kr) 16 181 15 190 26 752 14 505 6 347 

Antalet anställda i 
kommunala bolagen 106 103    

Frisknärvaro bolagen (%) 96,69 96,69    
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Kommunen 2020 2019 2018 2017 2016 

Antal invånare 23 658 23 588 23 575 23 613 23 744 

Antalet anställda 1 886 1 845 1 783 1 811 1 838 

Sjukfrånvaro kommunen 6,84 6,40 5,20 4,92 5,44 

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

Verksamhetens intäkter 
(Mnkr) 330,3 351,3 368,2 375,2 406,5 

Verksamhetens kostnader 
(Mnkr) 1 805,9 1 803,7 1 767,2 1 759,9 1 726,9 

Årets resultat (Mnkr) 66,9 34,5 48,7 36,2 56,3 

Skatteintäkter och 
generella statsbidrag 1 551,4 1 501,6 1 461,1 1 424,5 1 389,9 

Soliditet inklusive 
pensionsförpliktelser (%) 23,42 18,38 14,01 7,25 2,08 

Nettoinvesteringar (Mnkr) 50,4 54,4 82,3 50,9 30,3 

Självfinansieringsgrad 
(ggr) 2,2 1,3 1,0 1,5 -217 % 

Långfristig låneskuld 
(Mnkr) 13,0 9,6 12,8 15,3 17,5 

 
 

     

 
  



§26/21 Årsredovisning 2020 - KS 2021/30-13 Årsredovisning 2020 : Arsredovisning 2020

  

Kommunfullmäktige, Årsredovisning 2020 10(64) 

2.2 Den kommunala koncernen 

 
I Lindesbergs kommun finns tre nämnder utöver kommunstyrelsen. Förutom socialnämnden 
och barn- och utbildningsnämnden finns Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen som är ett 
samarbete med övriga kommuner i norra Örebro län - Nora, Ljusnarsberg och Hällefors. 
Under kommunstyrelsen finns två utskott och två förvaltningar. Tillväxtutskottet ansvarar för 
områdena arbetsmarknad, kultur och fritid, näringsliv och turism. Utskottet för stöd och 
strategi ansvarar för områdena kansli, ekonomi, personal, IT, måltid, miljö, folkhälsa, 
information/kommunikation samt risk och säkerhet. Kommunen är medlem i 
kommunalförbunden Nerikes Brandkår, samt i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen som 
ansvarar för de tekniska verksamheterna. Kommunen ingår även i överförmyndarnämnden 
tillsammans med övriga tre kommuner i norra Örebro län. 

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

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

Omvärldsanalys 

Kommuner och regioner gick in i 2020 inställda på ett år med en ansträngd ekonomi, till följd 
av att konjunkturen försvagats kombinerat med ett högt demografiskt tryck I början av året 
bekräftades även att ett nytt coronavirus benämnt SARS-CoV-2 brutit ut. World Health 
Organization (WHO) deklarerade den 11 mars Covid-19 som en pandemi. Därefter har fall 
ökat kontinuerligt och det finns en samhällsspridning i Sverige och flera länder i Europa. I och 
med pandemin är nuläget och framtiden både utifrån ett kvalitetsperspektiv och ekonomiskt 
perspektiv ovisst. 

En återgång mot normalitet för ekonomi och samhällsliv 2021 och 2022 kommer i hög grad 
att bero på den ekonomiska politiken; frågor om hur och när hittills vidtagna krisåtgärder ska 
förlängas/avvecklas kommer få stor betydelse. I grund och botten är det oklart när 
konjunkturen kommer att vara tillräckligt stark för att företag och hushåll ska kunna klara sig 
utan understöd. Det enda man kan säga säkert är att såväl konjunkturutsikterna som 
krispolitiken fortsatt kommer att präglas av pandemin. Hur fort och framgångsrikt som 
programmen av massvaccinering kommer att gå/lyckas, för enskilda länder eller globalt, får 
väldigt stor betydelse. För den svenska utvecklingen antar vi att den aviserade tidplanen 
ungefär kommer att kunna hållas, det vill säga att merparten av befolkningen erbjuds 
vaccinering till halvårsskiftet. Men den senaste tidens rapportering om bakslag (inte bara i 
Sverige), inte minst gällande leveranser, påminner oss om komplexiteten för det pågående 
projektet av global massvaccinering – det torde vara kanske det största logistiska utmaning 
som världens länder någonsin tagit sig an. Försenade leveranser/vaccinationer utgör därför 
en uppenbar risk i prognosen. (MakroNytt 1:21,SKR) 

Samtidigt så kommer demografin att ställa höga krav på kommunens finansiering av 
verksamheterna kommande år, då kostnaderna per invånare för barn, unga och äldre är högre 
än befolkningen i arbetsför ålder. De största intäkterna kommer från skatt för arbete, och den 
arbetsföra delen av befolkningen ökar långsammare. 
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Lindesbergs kommun 

Utvecklingen av skatte- och generella statsbidragsintäkterna 2020 har varit högre än 
nettokostnadsutvecklingen vilket är positivt. Kommunen har fått flera generella statsbidragen 
under året som bara betalas ut ett år  och det innebär att det är svårt att göra en långsiktig 
planering av ekonomin. Ser man enbart på skatteintäkterna så är utvecklingen negativ då 
skatteintäkterna är 1,8 procent lägre år 2020 jämfört med 2019. Det beror på att antalet 
arbetslösa har ökat samt att invånare i åldern 19–64 år har sjunkit under 2020. 

 
Befolkningsutveckling 

Sista december 2020 hade Lindesbergs kommun 23 658 invånare, det är en ökning med 70 
personer sedan årsskiftet. Ökningen i kommuner under året beror främst på att 
flyttningsnettot inom Sverige är + 67 personer och det har varit ett medel på ca - 400 
personer sedan 2014. Lindesbergs kommun har haft ett invandringsnetto de senaste två åren 
med ca + 230 under 2020 så var det + 34 personer. Det kan förklaras med pågående pandemi 
och stängda gränser. De grupper som ökar mest under året är personer i åldrarna 7–15, 65–
79 och 80 år och äldre. Antalet invånare i arbetsför ålder (19–64 år) är färre än vid årsskiftet. 
Fortsätter denna åldersgrupp att bli färre så kommer kommunen få utmaningar i 
kompetensförsörjningen inom vård och omsorg då antalet äldre ökar. Att antalet personer är 
lägre i arbetsför ålder påverkar även skatteintäkterna i kommunen som finansierar 
kommunens verksamheter. Antalet avlidna under år 2020 är något färre än 2019 och är på 
samma nivå som de senaste fem åren. Jämfört med riket så är andelen invånare i 
åldersgruppen 65–79 år ca 4 procentenheter högre i Lindesbergs kommun och 80+ där är 
andelen ca 1 procentenhet högre i Lindesbergs kommun jämfört med riket. 
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Arbetsmarknad 

Coronapandemin är en orsak till att den totala arbetslösheten ökat lite under året för både 
kvinnor och män. I december 2020 var arbetslösheten 8,7 procent (kvinnor) och 9,0 procent 
(män) i åldersgruppen 16–64 år. Motsvarande period 2019 var arbetslösheten 8,4 procent 
(kvinnor) och 9,1 procent (män). Skillnaden i arbetslöshet mellan kvinnor och män har 
minskat under 2020 jämfört med 2019. 

För unga mellan 18–24 år har Lindesbergs kommun har arbetslösheten ökat med 2,2 
procentenheter från 8,8 procent till 11 procent för kvinnor och 3,9 procentenheter från 11,9 
procent till 15,8 procent för män. En förklaring är att unga personer ofta har tillfälliga 
anställningar, och många ingångs jobb för unga finns inom de branscher som har drabbats av 
Coronapandemin. 

 

 
Bostadsmarknad 

De senaste årens höga nyproduktionstakt avseende både bostäder och förvaltningslokaler har 
avtagit något under 2020 i Lindesbergs kommun. Fokus kommer att vridas mot renoverings- 
och omstruktureringsprojekt, vilka kan komma att kompletteras med viss nybyggnation. 
Efterfrågan på småhustomter är stor och mest i centrala Lindesberg och viss efterfrågan i 
Frövi. En stor efterfrågan senaste halvåret om det finns befintliga industrilokaler som 
etableringar vill in i. Just nu har kommunkoncernens bostadsbolag ca 2 000 st sökande till 
lägenheter och trenden är ökande. För ca 3–4 år sedan var kön ca 1 500 st men allt eftersom 
byggnation har skett så har kön ökat. Det som efterfrågas som mest är 2 rok och 3 rok. 
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Utbildning 

Måluppfyllelsen inom nämndens verksamheter i Lindesbergs kommun måste stärkas hela 
vägen från förskolan till gymnasieskolan. Måluppfyllelsen har under 2020 förbättrats inom 
nämndens verksamhetsområden. För att möta bristen av förskollärare och öka likvärdigheten 
mellan förskolorna har grundbemanningen inom förskolan ändrats från tre 
förskollärare/avdelning till två förskollärare och en barnskötare per avdelning. Validering till 
barnskötare för tillsvidareanställda utan utbildning har skett och fortbildning för utbildade 
barnskötare har påbörjats. Visstidsanställning erbjuds för studenter från barn- och 
fritidsprogrammet. Andelen elever som uppnådde gymnasieexamen var 92% år 2020, vilket 
var bättre än föregående år (87%). Även andelen elever med yrkesexamen steg från 74% till 
85%, vilket är över riksgenomsnittet. 

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

Svenska för invandrare (sfi) där finns behov att lägga mer tid och kraft på yrkesinriktad sfi 
och det kommer att tas fram nya metoder som kan varaktiga över tid. 

Individ och familj 

Verksamheten Individ och Familj signalerar för ökad oro för barn som förblir hemma, vuxna 
som varslas, ökat missbruk och psykisk ohälsa. Orosanmälningar om barn och Lag med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) har ökat under året och även 
allvarlighetsgraden i orosanmälningar gällande vuxna. 

Inom verksamheten Individ och Familj påbörjades ett projekt i höstas som med befintliga 
resurser ska arbeta för att kvalitetssäkra såväl utredningsarbete och öppenvårdsinsatser på 
hemmaplan. Syftet är att på sikt minska externa placeringar, vilket bidrar till att minimera 
påfrestningar för den enskilde i en redan utsatt situation. 

Kostnaderna för externa placeringar på hem för vård eller för boende för barn har varit något 
högre än budgeterat hela året och under oktober tillkom tre placeringar som kostat mellan 8 
000–12 000 kr/dygn. Det finns även ett större behov av familjehem. 

Under året är det i snitt två SiS-placeringar medan tidigare år har det varit en. Det har även 
varit en ökad kostnad för skyddsplaceringar. 

Försörjningsstödet har under en lägre tid haft en kostnadsutveckling med en uppåtgående 
trend. Orsaken till de ökande kostnaderna är komplex och det är ingen enskild målgrupp som 
står för ökningen. Trenden med högre försörjningsstöd pågår i samhället i stort och kan till 
viss del kopplas till Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan förändrade arbetssätt. 

Vård och omsorg 

I och med pandemin är nuläget och framtiden både utifrån ett kvalitetsperspektiv och 
ekonomiskt perspektiv oviss. Utbrottet av Covid-19 har skapat nya problemställningar som 
vare sig den kommunala Hälso- och sjukvården eller omsorgen är vana vid. För 
Socialförvaltningen har det betytt hantering av nya lösningar, modeller för samarbete och en 
förmåga att kunna agera utifrån snabbt förändrade förutsättningar. Förvaltningens 
huvudsakliga uppgift är att leverera verksamheternas grunduppdrag samtidigt som det under 
året skett parallellt med arbetet att minska smittspridning och skydda äldre och svårt sjuka 
som är riskgrupp. Inom förvaltningen har det tagits fram riktlinjer, rutiner och 
handlingsplaner för att förhindra spridning av Covid-19. 
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Myndighetsarbetet har under Coronapandemin förändrats en del. Handläggarna har fått 
prioritera om arbetsuppgifter och arbetsmetoder, både utifrån att enskilda vill pausa insatser 
och att det har varit svårt att göra uppföljningar då man inte har kunnat träffa den enskilde. 
Utifrån svårigheterna har Lindesbergs kommun tagit fram arbetssätt och riktlinjer utifrån 
SKR:s rekommendationer kring "digitala vårdmöten". Verksamheten har tagit steg framåt 
med hjälp av välfärdsteknik som surfplattor och applikationer för videokonferenser. 
Fortsatt arbete med få fler tillsvidareanställda att arbeta heltid pågår. Medarbetare inom 
Kommunals område hade möjlighet under våren att tacka ja till heltid eller ökad 
sysselsättningsgrad. 

Barnkonventionen  

Lagen (2018:1197) om Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter gäller från 
och med den 1 januari 2020. Barnkonventionen kräver att vi ser till barns behov av trygghet 
och skydd, samtidigt som barn ska respekteras och ha möjlighet att själv kunna påverka sitt 
liv. För att följa lagen behöver kommunen se till att alla beslut som påverkar barn 
beaktarbarnets bästa. Med barn menas alla människor som är under 18 år. Kommunen följer 
upp arbetet med barnkonventionen via kommunstyrelsens uppsiktplikt och mycket bra 
arbete sker ute i verksamheterna. 

Risk Orsak Påverkan Hantering 

Omvärldsrisker    

Ökad försörjningskvot 
Åldrande befolkning och 
minskad andel 
förvärvsarbetande 

Ökad belastning på 
omsorgsverksamheter Nya arbetssätt, ny teknik 

Hög sjukfrånvaro Pandemi Personalbrist Omfallsplanering 

Verksamhetsrisker    

Personalbrist 

Sjukskrivningar, dålig 
arbetsmiljö vid 
distansarbete 

Hög belastning för 
befintlig personal, 
arbetsskador hos 
personal 

Arbetsmiljöarbete, 
arbeta för att vara en 
attraktiv arbetsplats 

Kompetensbrist 

Svårt att få tag på rätt 
kompetens 

Sämre kvalitet i 
verksamheterna 

Övergripande 
kompetensstrategi 
tillsammans med 
regionen 

Finansiella risker    

Skatteintäkter och 
statsbidrag 

Sjunkande antalet 
invånare i arbetsför ålder 
och tillfälliga statsbidrag 

Besparingar i 
verksamheterna 

Jobba med långsiktig 
budgetplanering 

Omvärldsrisker 

Medellivslängden i Sverige blir allt högre och andelen förvärvsarbetande 
minskar. Detta innebär att försörjningskvoten ökar, det vill säga att varje förvärvsarbetare 
måste försörja en större andel icke förvärvsarbetande. Detta ställer krav på effektiviseringar 
inom kommunen för att kunna fortsätta hålla en hög standard på välfärdstjänsterna. Störst 
påverkan har detta på vård och omsorgsverksamheten. 

Ett epidemiutbrott kan leda till personalbrist inom hela kommunkoncernen. När en epidemi 
slår till finns stor risk för en frånvaro bland personalen och det kan leda till stor sårbarhet. 
Kommunen har en nyckelroll i krishanteringssystemet. Vid en omfattande epidemi ställs 
särskilda krav på en samordnad kommunal krisledning. 
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Verksamhetsrisker 

Lindesbergs kommun ser flera utmaningar på lång såväl som på kort sikt för 
kompetensbehovet inom flera yrkesgrupperna. Det är en stor utmaning att rekrytera till flera 
olika befattningar. Det ställer höga krav på oss som arbetsgivare att attrahera och rekrytera 
personal men även att titta på nya arbetssätt för att lösa behovet av kompetens. Kommunen 
behöver fokusera på att få våra kompetenta medarbetare att vilja fortsätta utvecklas hos oss 
samtidigt som kommunen vill få kompetenta sökande - välja att arbeta hos Lindesbergs 
kommun. Totalt beräknas knappt 500 personer gå i pension de närmsta 10 åren. Till detta 
behöver det planeras för en personalomsättning på ca 15 % per år. 
Kommunen står även inför det faktum att befolkningen blir allt äldre samtidigt 
som andelen personer i arbetsför ålder blir mindre. Arbetsmiljön är ett annat viktigt område 
då många jobbar på distans, nyttjande av nya tekniska lösningar inom olika områden. 
Även satsningar på friskvådsbidrag eller friskvårdstimme som gjorts av kommunen är 
en viktig del, en välmående medarbetare ger bättre förutsättningar att möte de krav som 
ställs i arbetslivet. 

Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0–19 år och 
antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 20–64 år och därefter 
multiplicerat med 100. Försörjningskvoten i Lindesbergs kommun är på en nivå på drygt 90, 
det innebär att på 100 personer i de mest förvärvsaktiva åldrarna 20–64 år finns det 90 
personer som är yngre eller äldre. Ju högre tal detta mått visar (försörjningskvot) desto 
tyngre är försörjningsbördan för de som befinner sig i åldersgruppen 20–64 år. 

 
Finansiella risker 

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

Förändringar som avser ändrade beräkningsgrunder för pensioner som antaganden om en 
ökad livslängd hos befolkningen och ändrad nivå på den s.k. RIPS-räntan som styr den 
kommunala pensionen kan komma att leda till ökade kostnader. 

 Pensionsförpliktelser 

Pensionsförpliktelserna har inte försäkrats bort i Lindesbergs kommun. 
Pensionsförpliktelserna redovisas sedan 1998 enligt den s.k. blandmodellen där pensioner 
intjänade före 1998 inte skuldförs utan redovisas som ansvarsförbindelse. Förpliktelsen som 
redovisas som ansvarsförbindelse uppgår 2020 till 500,4 (515,5) Mnkr. 

Avsättningen till pensioner inklusive löneskatt för anställda är 114,3 (100,6) Mnkr och för 
förtroendevalda 5,9 (13,0) Mnkr. 
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2.4 Händelser av väsentlig betydelse 

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

Coronapandemin 

Alla verksamheter inom kommunen och bolagen har påverkats mer eller mindre av 
Coronapandemin genom att de har fått anpassa sig för att kunna följa riktlinjer och 
rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Många aktiviteter har fått ställas in och andra 
verksamheter har fått en hög arbetsbelastning. Pandemin har medfört minskade intäkter och 
merkostnader för vissa saker exempelvis skyddsutrustning inom vård och omsorg. De som 
kan jobba på distans har gjort det och många möten har skett digitalt. Kommunen har haft ett 
vikande skatteunderlag på grund av lägre sysselsättning, men har fått ekonomisk 
kompensation i form av sjuklöneersättning från och med april månad och ökade statsbidrag 
vilket bidrar till kommunens positiva helårsresultat. Pandemin har även inneburit en kraftig 
ökning av användandet av digitala verktyg samt behov av att hitta nya arbetssätt och 
samverkansmöjligheter, vilket är positivt ur ett miljöperspektiv när möten sker digitalt och 
därigenom minskar resandet. 

Linde Stadshus AB har efter beslut i kommunfullmäktige delat ut 10 Mnkr till ägaren 
Lindesbergs kommun. 

De interna fastighetslokalerna där äldre- och gruppboenden har flyttats från Lindesbergs 
bostäder AB (LIBO) till Fastigheter i Linde AB (FALAB) för att skapa stora ekonomiska 
besparingar för ägaren har det samtidigt medfört stora ekonomiska utmaningar för 
fastighetskoncernen. Fastigheter i Linde AB:s drift- och tekniska förvaltningsprocesser måste 
effektiviseras och synkroniseras med de ekonomiska för att skapa en trygghet och ökad 
kvalité i den dagliga löpande förvaltningen. Därigenom få nödvändiga förutsättningar för de 
långsiktiga planerna på förvaltningseffektivisering. 

Störst påverkan bland bolagen har varit för Besök Linde AB som under året haft stora delar av 
sin verksamhet stängd. 

Inom socialförvaltningen har Coronapandemin haft en stor påverkan under hela 
2020.Pandemin har krävt nya arbetssätt, rutiner har skapats och reviderats och vissa 
verksamheter har tvingats stänga ned för att skydda riskgrupper. 

Inom Barn- och utbildningsförvaltningen så har gymnasieskolan bedrivits på distans under 
största delen av året och elever på högstadienivå har haft vissa perioder under året med 
distansundervisning. 

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

Under pandemin har näringslivsenheten under året prioriterat att löpande sprida relevant 
information till företagen i kommunen. Det har varit av stor vikt att i denna rådande situation 
lyssna in vad företagen haft för behov och vad kommunen har kunnat stödja dem med, likväl 
att kunna informera om vilka andra insatser ser som funnits att erbjuda företagen från statligt 
håll och från regionen. 

Koncernen 

Besök Linde AB såg en positiv trend i bolagets samtliga verksamheter under årets första 
månader. På grund av Covid-19 begränsades verksamheterna med betydligt mindre intäkter 
som följd. Verksamheten valde att tidigt se över alla kostnader, anpassa öppettider efter 
behov, stoppa tänkta investeringar samt minska personalkostnader. De stödåtgärder de har 
varit berättigade till har sökts vilket har påverkat resultatet till det positiva. 
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Under hösten har Besök Linde AB med anledning av det förvärrade pandemiläget fått stänga 
samtliga publika verksamheter från och med 2021-11-05, vilket gör att intäktsbortfallet blir 
enormt då dessa månader normalt sett är de mest lönsamma. För att minska kostnaderna har 
bolaget korttids permitterat stora delar av personalen, avslutat anställningar för timvikarier 
och skjutit upp vissa investeringar. 

För Linde Energi AB har det varit en fortsatt hög investeringsaktivitet inom framförallt värme 
och elnät. Bland annat Örebro läns största solpark – Solhagen i Torphyttan. 

Koncernen står inför kommande renoverings- och omstruktureringsprojekt vilka kräver 
planering på bred front. Kommunen med flera förvaltningar och systerbolag i koncernen såväl 
som hyresgäster och övrigt näringsliv kommer att involveras. FALAB har under 2020 inlett en 
process med att arbeta fram beslutsunderlag för utvecklingen av de fastigheter koncernen 
äger i stadsdelen Hagaberg och som går under arbetsnamnet ”Framtidens Stadsdel i 
Lindesberg”. 

Under 2020 har en lokalresursplan arbetats fram avseende Socialförvaltningens lokaler, detta 
arbete har haft White arkitekter som processledare och arbetats fram i samarbete mellan 
förvaltningen och FALAB. Ett dokument som kommer att höja kvalitén på framtida planering 
runt nämnda förvaltnings lokalbehov. Detta medför också att vi får ett verktyg att förtydliga 
och förbättra vårt stöd till Socialförvaltningen i vårt uppdrag. 

Kommunen 

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

Byggnationen av ny skola, Lindbackaskolan fortskrider enligt plan och ska vara klar till 
höstterminen 2021. 

I augustimånad så anordnade socialförvaltningen kommunens första seniorkollo i Åkerby. 
Som blev en vecka fylld med aktiviteter som bland annat föreläsningar, promenader och 
underhållning. Varje dag startades med balansträning men framförallt blir det god 
gemenskap, god mat och nya bekantskaper. 

Fortsatt arbete med få fler tillsvidareanställda att arbeta heltid pågår. Medarbetare inom 
Kommunals område hade möjlighet under våren att tacka ja till heltid eller ökad 
sysselsättningsgrad. Startgrupperna inom Funktionsstöd och Vård och omsorg kommer under 
hösten att påbörja verksamhetsanpassade scheman och för de medarbetare som tackade ja till 
erbjudandet kommer samtidigt som de går in verksamhetsanpassade scheman öka sin 
sysselsättningsgrad. 

En första vattenkiosk har installerats på Stafettgatan i Lindesberg. Tanken är att 
entreprenörer och privatpersoner ska kunna köpa vatten i vattenkiosken, samt anvisas som 
tappställe vid vattenläckor och avstängningar. Vattenkiosken ersätter uttag av vatten ur 
brandposter och ger bättre kontroll på, och betalning för, uttagna vattenmängder 

Upprustningen av Flugparken i Lindesberg blev klar. 
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2.5 Styrning och uppföljning 

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

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

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

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

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

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

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

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

Utvecklingsmål ska fokusera på de resultat som behöver prioriteras i ett utvecklingsarbete 
för att säkerställa grunduppdraget. 
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I arbetet med att ständigt förbättra verksamheten är analysen i uppföljningen viktig för att 
kunna prioritera vad som behöver göras framöver för att uppfylla målen. Även den interna 
kontrollen är en väsentlig del av styrningen och utvecklingen av verksamheten. 
Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens 
verksamheter och ekonomi. Kommunstyrelsen bereder även förslagen till 
kommunfullmäktige och har därmed ansvaret för att göra en helhetsbedömning för 
kommunen, där alla behov vägs samman mot de ekonomiska resurserna. 

2.6 God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse 

 God ekonomisk hushållning 

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

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

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

Övergripande finansiella mål 

Årets resultat skall uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning och 2020 blev det 4,3 procent. Soliditeten ska vara oförändrad eller öka, under 
2020 så har soliditeten ökat från 18,38 procent till 23,42 procent. De kvalitetsfaktorer som 
finns under kommunfullmäktige så är det kvalitetsfaktorn God kommunal service som har 
indikatorer gällande företagsklimatet som inte uppnår sin kvalité. Denna faktor är viktig på 
lång sikt då företag generar arbetstillfällen i kommunen som sedan leder till skatteintäkter. 
Ökar arbetslösheten ökar risken att kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökar. Bedömningen 
är att alla kvalitetsfaktorer som är uppföljda så är faktorerna på väg att uppnås, trots en 
pandemi under nästan hela året. 

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

När en samlad bedömning sker av de finansiella målen ,grunduppdragen och 
kvalitetsfaktorerna för hela kommunen så är god ekonomisk hushållning uppfylld. 

Om god ekonomisk hushållning uppnås ur ett kommunkoncernperspektiv kan inte bedömas 
nu. Ett arbete har påbörjats med bolagen under 2020 att inkludera dem i kommunens 
styrmodell, genom att se över ägardirektiven och ta fram grunduppdrag samt 
kvalitetsfaktorer för att få fram vad god ekonomisk hushållning är för kommunkoncernen för 
att införa detta under år 2021 samt att avvakta hur utredningen som beskrivs nedan 
resulterar. 

Det sker en utredning med uppdrag från regeringen där en särskild utredare ska bedöma om 
nuvarande regelverk för ekonomisk förvaltning i kommunallagen (2017:725) utgör en bra 
grund för en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner. Syftet med utredningen är 



§26/21 Årsredovisning 2020 - KS 2021/30-13 Årsredovisning 2020 : Arsredovisning 2020

  

Kommunfullmäktige, Årsredovisning 2020 21(64) 

att ge kommuner och regioner goda förutsättningar att möta framtida utmaningar genom att 
föreslå ett sammanhållet regelverk för en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regionen. 

Grunduppdrag  

Grunduppdrag Analys 

Arbetsgivare  

Lindesbergs kommun är en stor och viktig arbetsgivare som erbjuder många 
arbetstillfällen både för boende och kommunen och inpendlare från andra 
kommuner.  Genom att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla kompetens har vi 
personal som mår bra och gör att vi når en högre måluppfyllelse och därmed 
levererar service med god kvalitet till medborgarna. Det arbete som det innebär att 
vara arbetsgivare och som har pågått under hela året inom alla nämnder har varit 
extra utmanande under 2020 utifrån Covid-19. Det har varit utmanande både för 
medarbetare och chefer men alla i kommunen har gjort ett fantastiskt arbete och 
kommunen har klarat av grunduppdraget. 

Välfärd och service  

Trygg social utveckling för alla åldrar är en förutsättning för ett väl fungerande och 
utvecklande arbete. I takt med att befolkningen blir äldre är det allt viktigare att 
främja en positiv hälsoutveckling för att möjliggöra ett självständigt liv högt upp i 
åldrarna. En genomförd utbildning är en grundläggande förutsättning för att vara en 
aktiv samhällsmedborgare med egen försörjning och även en avgörande faktor för en 
god och jämlik hälsa. 
Inom detta grunduppdrag har det varit stora utmaningar inom utbildning då 
vuxenutbildningen, gymnasieskolan har bedrivits på distans under större delen av 
2020, även årskurser 7–9 har haft distans- och fjärrundervisning under delar av året. 
Trots detta så har måluppfyllelsen ökat under året. En viss oro finns dock när 
undervisningen sker på distans att elever som lever i utsatthet inte kan gå till sin 
skola. 
Orosanmälningar inom barn och unga har fortsatt öka under året. När det gäller 
orosanmälningar för barn och unga handlar drygt 25% av alla anmälningar om att 
barn 
utsatts för eller bevittnat våld inom familjen. Det har även blivit en ökning av 
anmälningar gällande allvarlig omsorgsbrist hos föräldrarna med stora konsekvenser 
för barnens fortsatta hälsa och utveckling.  Detta har även resulterat i en ökning av 
familjehemsplaceringar av 
barn och unga. För att klara av grunduppdraget har i slutet av året extra personal 
anställts så att barnen ska få en trygg uppväxt. 
Grunduppdraget bedöms vara uppfyllt trots de stora utmaningarna under 2020. 

Samhälle och 
demokrati 

Alla invånare ska ha samma möjligheter att delta i den demokratiska processen och 
att nå inflytande över de beslut som tas. Lindesbergs kommun har respekt för 
människors olikheter och arbetar för en samhällsutveckling som inte äventyrar 
möjligheterna för kommande generationer. Aktuella översiktsplaner och en 
planberedskap för byggande i hela kommunen ska finnas. Genom ett levande 
näringsliv skapas långsiktig hållbar tillväxt som är avgörande för kommunens 
utveckling. 
Utifrån de förutsättningar som har funnits under 2020 är bedömningen att 
verksamheterna har levererat så mycket de har kunnat. En del stora omställningar 
har gjorts på väldigt kort tid, där verksamheterna har fokuserat på hur man kan göra 
på ett annat sätt, hur man kan ställa om för att leverera till förvaltningens olika 
målgrupper. 
När det gäller att alla invånare ska ha samma möjligheter att delta ta i den 
demokratiska processen så har detta varit en utmaning då de flesta politiska 
sammanträdena har skett digitalt under 2020, även utbildning på distans kan skapa 
Alla har inte samma möjlighet att deltaga digitalt. 
Många aktiviteter har varit inställda under året . 
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Kvalitetsfaktorer 

Kvalitetsfaktor Grad av 
kvalitet Analys 

God ekonomisk 
hushållning 

 Kvalitén 
uppnås 

Kommunallagen anger att kommunerna skall bedriva sin 
verksamhet så att god ekonomisk hushållning uppnås. Lagen säger 
även att det ska finnas mål uppsatta både ur ett finansiellt 
perspektiv och ur ett verksamhetsperspektiv. God ekonomisk 
hushållning råder när det verksamhetsinriktade kvalitetsfaktorerna 
och grunduppdragen visar på god kvalité samtidigt som de 
finansiella målen är uppfyllda. 
Årets resultat skall uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och utjämning och soliditeten ska var 
oförändrad eller öka. Dessa indikatorer är en del för att kommunen 
ska uppnå god ekonomisk hushållning. 
Kommunen uppnår god ekonomisk hushållning då nämnderna 
uppfyller sina grunduppdrag trots rådande pandemi samt att de 
finansiella målen uppnås. 
  
  

Samverkan internt 
och externt för att 
möta framtidens 
välfärdsutmaningar 

 Kvalitén 
är på väg att 
uppnås 

I början av året bekräftades även att ett nytt coronavirus benämnt 
SARS-CoV-2 brutit ut. World Health Organization (WHO) 
deklarerade den 11 mars Covid-19 som en pandemi. Därefter har fall 
ökat kontinuerligt och det finns en samhällsspridning i Sverige och i 
världen. 
Detta har inneburit att verksamheterna har varit tvungna att 
samarbeta både internt och externt för att hantera pandemin. De har 
bla varit samverkansmöten mellan kommunerna, regionen och 
länsstyrelsen. 
Under pandemin har näringslivsenheten under året prioriterat att 
löpande sprida relevant information till företagen i kommunen. Det 
har varit av stor vikt att i denna rådande situation lyssna in vad 
företagen haft för behov och vad kommunen har kunnat stödja dem 
med, likväl att kunna informera om vilka andra insatser som funnits 
att erbjuda företagen från statligt håll och från regionen. 
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Attraktiv arbetsgivare 
med fokus på 
arbetsmiljö, 
ledarskap, 
medarbetarskap och 
kompetensförsörjning 

 Kvalitén 
är på väg att 
uppnås 

Socialnämnden 
Lyftutbildningarna för ordinarie personal har varit inställda under 
våren/sommaren på grund av rådande pandemi. Semestervikarierna 
utförde lyftutbildningarna inför sommaren som vanligt. 
Det utfördes en snabbutbildning/introduktionsutbildning till 
omfördelad/ny personal inom Vård och Omsorg och Funktionsstöd 
under våren. Utbildning varade under tre dagar och utföras av 
vuxenutbildningen på Masugnen. Det fanns möjlighet för 30 
personer att gå utbildningen i tre omgångar. Ett intyg gavs efter 
genomförd snabbutbildning och personalen gick därefter 
introduktion på den nya arbetsplatsen. 
Inom verksamheten för Vård och Omsorg kommer 25 stycken 
medarbetare få möjlighet att utbilda sig till undersköterskor i 
samverkan med Masugnen. Studietakten kommer att ligga på 50% 
samtidigt som de arbetar 50%. Efter genomförd utbildning kommer 
de att gå tillbaka till en tillsvidareanställning på 100%. 
Kommunledningskontoret 
Distansarbetet har inneburit nya arbetssätt för medarbetare och 
chef. Förvaltningen har jobbat mycket med omfallsplanering för att 
säkerställa att arbetsuppgifter alltid kan genomföras. Risk- och 
konsekvensanalyser görs löpande gällande distansarbetet och 
arbetsmiljön vid hemmaarbete. En fördel är att vi även innan 
pandemin arbetade mycket med Teams och digitalisering av våra 
arbetssätt. Stort fokus på arbetsmiljöfrågor sker utifrån gällande 
läge. 
Det finns dock en risk med nya typer av sjukskrivningar för 
"hemarbetande" utifrån Corona-situationen. Det finns också en risk 
för att de som arbetar hemma utesluts på ett sätt då de inte deltar i 
de dagliga diskussionerna. Om detta sker under lång tid kan det få 
långvariga negativa konsekvenser. 
Organisationen har delat ut en sommargåva och en julgåva till alla 
medarbetare i syfte att uppmuntra en god arbetsinsats i en hårt 
arbetande verksamhet, vilket fått mycket god respons 
Tillväxt 
Inom förvaltningen var en särskild utbildningsinsats planerad för 
samtlig personal under 2020, men utifrån läget med Covid-19 fick 
insatsen skjutas på framtiden. 
Den viktigaste frågan har varit att säkerställa arbetsmiljön för våra 
medarbetare utifrån att det dels funnits en oro för smittspridning 
samt att arbetsmiljöansvaret kvarstår även vid arbete från annan 
plats än den fysiska arbetsplatsen. Detta har inneburit att cheferna 
behövt säkerställa att de medarbetare som arbetat hemifrån haft en 
god arbetsmiljö även om de inte fysiskt kunnat vara på plats. Våra 
medarbetare har haft olika förutsättningar för hemarbete utifrån 
olika arbetsuppgifter. Arbetsplatserna har heller aldrig varit helt 
stängda, så för de medarbetare som inte har kunnat säkerställa en 
bra arbetsmiljö hemma så har valfriheten varit viktig. 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Samverkan mellan arbetsgrupper har utökats där samordnarna har 
en stor del i att utveckla arbetet såväl inom som mellan 
arbetsgrupper, samt med de gemensamma processerna. Få 
teambuildingaktiviteter har kunnat genomföras pga Covid-19. 
Pandemin påverkar grupputvecklingen inom både arbetsgrupper 
och enheter men även mellan grupper. 
Möjligheten till distansarbete är en viktig parameter för att vara en 
attraktiv arbetsgivare.  
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Under perioden har Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
utökat dessa möjligheter i och med Covid-19, och i slutet av 2020 
rekommenderades hemarbete. Samtliga enheter har genomfört 
kompetensinventering och upprättat kompetensutvecklingsplaner 
för att kunna utveckla och stärka upp kompetensen på förvaltningen.   
Barn- och utbildningsnämnden 
Som arbetsgivare har förvaltningen fått göra flera omställningar för 
att möta de rekommendationer som kommit från regeringen och 
folkhälsomyndigheten, bl.a. i form av övergång till 
distansundervisning i grundskolans senare årskurser och på 
gymnasieskolan. Den pedagogiska personalen har då fått kraftigt 
förändrade förutsättningar att utföra sitt arbete. Skyddsutrustning i 
form av visir och munskydd har tillhandahållits.  
Stundtals har personalsituationen varit ansträngd då personal följt 
gällande rekommendationer och stannat hemma med 
förkylningsliknande symtom. Det har även varit svårt att säkra 
tillgången till vikarier. Följden har blivit tillfälliga övergångar till 
distansundervisning i grundskolan och stängning av vissa 
avdelningar i förskolan. 
 

God kommunal 
service 

 Kvalitén 
är på väg att 
inte uppnås 

Under 2020 har fokus varit på företagsklimatet och där har ett 
arbete påbörjats under året så mycket som har gått utifrån 
pandemin. Arbetet har skett både inom organisationerna samt 
extern tillsammans med näringslivet. Arbetet kommer att fortsätta 
under 2021 för att förbättra resultatet, det är viktigt att inte enbart 
fokusera på dessa nyckeltal utan se helheten. 
Under pandemin har näringslivsenheten under året prioriterat att 
löpande sprida relevant information till företagen i kommunen. Det 
har varit av stor vikt att i denna rådande situation lyssna in vad 
företagen haft för behov och vad kommunen har kunnat stödja dem 
med, likväl att kunna informera om vilka andra insatser som funnits 
att erbjuda företagen från statligt håll och från regionen. Generellt 
sett har arbetet varit brett för att stötta företagen utifrån deras olika 
behov och förutsättningar i detta svåra läge. Ett uppstartsmöte 
initierades under våren av näringslivsenheten tillsammans med 
Alfred Nobel Science Park, Almi, Masugnen och Business Region 
Örebro gällande vad olika aktörer inom regionen kunde erbjuda för 
utbildningar både på kort och lång sikt för att bidra till en god 
kompetensförsörjning. Ett flertal företag deltog i de 
utbildningsinsatser som erbjöds under våren och försommaren. 
Flera arbeten som har involverat regionens aktörer och Lindesbergs 
kommuns näringsliv har pågått löpande under året Företagens 
engagemang och egna initiativ har ökat under hösten och detta 
bidrar positivt till utvecklingen av Lindesbergs kommun. 
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Friska medarbetare  Kvalitén 
är på väg att 
inte uppnås 

Inom alla verksamheter har det varit högre sjukfrånvaro under året. 
De som har haft störst skillnad är socialförvaltningen och det beror 
på den pågående pandemin. Samt de regler som finns att när man 
har förkylningssymtom ska man stanna hemma. 
 Socialnämnden 
I början på mars kom nya direktiv från Folkhälsomyndigheten att 
vid minsta symptom ska personal stanna hemma. Regeringen 
beslutade att slopa första karensdag samt tog bort krav på läkarintyg 
efter första veckan från och med den 11 mars. Socialförvaltningens 
sjukfrånvaro har under månaderna mars-augusti varierat mellan 
7,1–8,83% i normalläge ligger förvaltningen strax under sex procent. 
Utifrån rekommendationerna om att stanna hemma vid minsta 
förkylningssymptom görs bedömningen att socialförvaltningens 
medarbetare tar rekommendationerna på allvar och stannar hemma 
för att minska risken för smittspridning av Covid-19 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Sjukfrånvaron sett till hela förvaltningen är lägre än på många år.  
Majoriteten av medarbetarna nyttjar friskvårdstimme eller 
friskvårdsbidrag, vilket förvaltningen också uppmanar till att 
medarbetarna ska göra. Flexibel arbetstid bidrar till att 
medarbetarna själva kan styra över arbetsdagen vilken 
förhoppningsvis även gynnar deras välmående. 
Många av medarbetarna har arbetsuppgifter där kontorsarbete och 
arbete i fält kombineras vilket anses positivt utifrån att minska 
stillasittande under arbetsdagen. Distansarbete under Covid-19 
befaras påverka medarbetarna fysiskt då ergonomin är sämre 
hemma än på arbetsplatsen.  
Tillväxt 
Under våren hade tillväxtförvaltningen en väldigt hög sjukfrånvaro 
på grund av Covid-19 och rådande rekommendationer. Under året 
har sjukfrånvaron sjunkit och landade i december 2020 på en nivå 
som är lägre än i december 2019. Många av förvaltningens 
medarbetare har möjlighet att kunna arbeta hemifrån vilket har 
påverkat sjukfrånvaron positivt då medarbetare med milda 
symptom har kunnat arbeta på distans i väntan på provresultat. 
För de verksamheter där medarbetare inte har kunnat utföra sina 
arbetsuppgifter på distans har utfallet varit tvärtemot och en högra 
sjukfrånvaro har påvisats. 
Kommunledningskontoret 
Coronapandemin drabbade måtidsenhetens bemanning hårt under 
delar av våren med en sjukfrånvaro på över 30%. Efter hand har 
denna stabiliserats och kommit att hamna under kontroll. 
De andra enheterna har haft möjlighet att arbeta på distans och där 
är inte sjukfrånvaron påverkat på samma sätt som verksamheter där 
personalen måste vara på plats. Här har mycket jobb och uppföljning 
skett utifrån distansarbete och arbetsmiljön. 
Barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsförvaltningens sjukfrånvaro för 2020 är 6,26%, 
vilket är en ökning med 1,56 procentenheter jämfört med 2019 då 
den låg på 4,70%. 
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Utvecklingsmål 

Utvecklingsmål Måluppfyllnad Analys 

Samverkan mellan 
kommunen och 
näringsliv ska öka 

 Målet är inte 
uppfyllt 

Här sker ett kontinuerligt arbete både internt och externt för att 
öka resultaten öppna jämförelsen Insikt. 
Näringslivsenheten arbetar aktivt med kommunikation och att 
inhämta viktig information att matcha till företagen i kommunen. 
Det är av stor vikt att både i coronatider och vid andra tidpunkter 
att lyssna in vad företagen behöver och vad kommunen kan 
stödja dem med, likväl att informera om vilka andra insatser som 
finns att erbjuda företagen från statligt håll och i regionen. 
Generellt sett behöver vi arbeta brett för att se till så att 
företagen mår bra utifrån deras olika behov och förutsättningar i 
detta läge. Ett uppstartsmöte har initierats av näringslivsenheten 
tillsammans med Alfred Nobel Sciencepark, Almi och Business 
Region Örebro gällande vad olika aktörer inom regionen kan 
erbjuda för utbildning både på kort och lång sikt för att bidra till 
en god kompetensförsörjning. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har gjort ett arbete 
"Starkt kundfokus" inom organisationen med hur förvaltningens 
huvudsakliga kundkrets ser ut. Olika typer av kunder har olika 
behov av service och för att förvaltningen ska kunna förbättra 
denna service behöver det kartläggas vilka förvaltningens kunder 
är. Det behöver också förtydligas vad olika kunder förväntar sig 
av förvaltningen. 
Rapporten kommer att redovisa följande: 
• Förvaltningens kunder 
• Förvaltningens fokuskunder 
• Intervjuer med valda fokuskunder 
• Förslag på handlingsplan/aktiviteter 
Detta har lett till en handlingsplan inom 
Samhällsbyggnadsförvaltningen hur de ska jobba vidare med 
detta. 
  

Ökad måluppfyllelse 
i skolan 

 Målet är på väg 
att uppfyllas 

För att stärka arbetet kring höjd måluppfyllelse, har fokus legat 
på att arbeta med resultatuppföljning och åtgärder för att 
eleverna ska lyckas nå kunskapskraven i skolan. Grundskolan har 
ökat antalet en-till-en-datorer och arbetar med vetenskapligt 
beprövade metoder för att stärka elevernas kunskapsutveckling. 
Måluppfyllelsen har förbättrats i grundskolan. Andelen elever 
som är behöriga till nationellt program har ökat. Likaså har 
andelen elever som är godkända i samtliga ämnen i årskurs 6 
förbättrats. 
Verksamheten vid Lindeskolan uppvisar inom många områden 
en fortsatt positiv trend. Planerade insatser avseende 
pedagogiskt utvecklingsarbete har genomförts. Andelen elever 
som uppnådde gymnasieexamen var 92% år 2020, vilket var 
bättre än föregående år (87%). Även andelen elever med 
yrkesexamen steg från 74% till 85%, vilket är över 
riksgenomsnittet. 

En ökad långsiktig 
ekonomisk 
planering 

 Målet är på väg 
att uppfyllas 

Arbetet har påbörjats med att planera för en långsiktig planering. 
De besparingar som finns inom alla verksamheter är en del av 
detta då förslaget är att inga förändringar av besparingar i budget 
2021 VP 2022–2023 ska göras utifrån de underlag som finns 
gällande skatteprognoser och det ekonomiska läget. 
En annan del är att prognossäkerheten ökar.  
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Utvecklingsmål Måluppfyllnad Analys 

Ökad digitalisering 
inom verksamheter 
för att klara av 
kompetensförsörjni
ngen och välfärden i 
framtiden 

 Målet är på väg 
att uppfyllas 

På grund av coronapandemin har digitaliseringen gjort stora 
framsteg snabbt under år 2020. Många möten både internt och 
externt sker digitalt idag. Distansundervisning inom skolan har 
fungerat bra både för gymnasiet, vuxenutbildningen samt kortare 
perioder för grundskolan. De personer som bor på kommunens 
äldreboende kan ha digital kontakt med sina anhöriga. 
När det gäller tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s så 
uppnår kommunen det inte. 
  

Lindesbergs 
kommun ska bli mer 
inkluderande 

 Målet är på 
väg att 
uppfyllas  

Detta arbete har inte påbörjats i den omfattning som var tänkt 
under 2020 pga av pandemin. Nystart kommer att ske under 
2021. 

2.7 Resultat och ekonomisk ställning 

Årets resultat 

Kommunkoncernens resultat 2020 är 56,4 Mnkr och är 55 Mnkr bättre jämfört med 2019. 
Medelresultat för perioden är 47 Mnkr.  Det är kommunens resultat som bidrar till merparten 
av de stora resultaten. Linde Stadshus AB:s (koncernen) resultat för 2020 är -3,1 Mnkr efter 
finansnetto. Kommunens resultat är 66,9 Mnkr för 2020 och det är 32 Mnkr bättre 2020 
jämfört med 2019. 

 
  

Fastigheter i Linde AB (FALAB-koncernen) 

Trots några år med negativa resultat är FALAB-koncernens ekonomi stark. Verksamheten 
genererar positiva kassaflöden medan resultaträkningen belastas med nedskrivningar 
avseende p-huset på Bergsparken. Nedskrivningarna blev dock lägre än förväntat vilket gör 
att resultatet efter finansnetto landar på -35 Mnkr mot budgeterade -49 Mnkr. 

Linde Energi AB (LEAB-koncernen) 
Linde energi redovisar en stark ekonomisk ställning efter verksamhetsåret. Ekonomiskt 
resultat efter finans uppgår till 42,4 Mnkr. Soliditeten uppgår till 66 % och avkastning på eget 
kapital är 10,9 %. Samtliga finansiella mål enligt ägardirektivet är uppfyllda. 
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Besök Linde AB (BELAB) 
På grund av Covid-19 når bolaget inte upp till de uppsatta delmålen i varje verksamhet. Årets 
resultat efter finansiella poster för verksamhetsåret 2020 är -8,8 Mnkr mot budgeterade -9,5 
Mnkr. 

Kommunen 

Kommunen redovisar ett resultat på 66,9 Mnkr, resultatet är 64,6 Mnkr bättre än budgeterat. 
I årets resultat finns flera poster som påverkar. Det är intäkter som kommunen har fått som är 
av engångskaraktär är ersättning för all sjukfrånvaro från och med april månad 2020 (15 
Mnkr), tillfälliga statsbidrag (44,3 Mnkr) och det har även skett en utdelning från Linde 
Stadshus AB till kommunen med 10 Mnkr.  Skulle de tillfälliga intäkterna exkluderas från 
årets resultat så skulle kommunens resultat närma sig ett noll resultat. Finansförvaltningen 
redovisar ett överskott mot budget med 84,1 Mnkr. Avvikelsen avser pension- och 
lönekostnader, utdelning från Linde Stadshus AB samt extra utbetalning från staten. 

Totalt visar nämnderna ett underskott med jämfört med budget och det är socialnämnden 
som har det största underskottet. Inom de andra nämnderna så finns det underskott inom 
vissa verksamheter trots att nämnderna totalt visar på ett överskott. Det finns analyserat och 
förklarat i varje nämnds verksamhetsberättelse. 

Budgetavvikelse nämnder 2020 2019 2018 2017 2016 

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

Kommunstyrelsen 4,9 -2,4 -1,5 15,7 8,7 

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

Socialnämnd -25,3 -6,0 5,8 -29,2 -23,8 

Intäkt- och kostnadsanalys 

Verksamhetens intäkter för 2020 är 21 Mnkr lägre än 2019 och det är en minskning med 6 
procent. De intäkter som har störst minskning är bidragen från Migrationsverket och har varit 
så ett par år bakåt i tiden. För 2020 så finns det en ökad intäkt med 15 Mnkr under bidrag från 
Försäkringskassan för all sjukfrånvaro som har varit i kommunen sedan april månad. Denna 
ersättning är tillfällig utifrån pandemin. Minskade intäkter från Migrationsverket beror främst 
på att mottagandet är betydligt lägre och ändrade regler. Minskade intäkter för hyror, beror 
bl. a på att det har varit en liten aktivitet i kommunens idrottsanläggningar under året pga 
pandemin. 

  

Verksamhetens 
intäkter (Mnkr) 2020 2019 Förändring Förändring i % 

Taxor och avgifter 65,4 61,1 4,3 7 % 

Hyror 24,8 26,9 -2,1 - 8 % 

Bidrag 184,8 205,5 -20,7 -10 % 

Övriga intäkter 55,3 57,8 -2,5 -4 % 

Verksamhetens 
intäkter 330,3 351,3 -21,0 -6 % 
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Verksamhetens kostnader ökade med 2,2 Mnkr under året. De största ökningarna 
procentuellt är anläggningstillgångar och underhållsmaterial samt förbrukningsmaterial. Den 
stora kostnadsökningen för anläggningstillgångar kan hänföras till inköp av datorer mm, då 
kommunen har valt att inte leasa datorer och kopiatorer längre för att minska kostnaderna på 
lång sikt. Förbrukningsmaterialets ökade kostnader kan hänföras till pandemin och den 
största delen är inom socialförvaltningen. Ökningen för löner sociala avgifter är den årliga 
löneökningen. Kostnadsminskningen för övriga tjänster/kostnader är bla lägre leasingavgifter 
för datorer och skrivare. 

Verksamhetens 
kostnader 2020 2019 Förändring Förändring i % 

Löner och sociala 
avgifter 1101,0 1084,3 16,7 1,5 % 

Pensionskostnader 95,9 98,0 -2,1 -2,2 % 

Anläggningstillgångar- 
och 
underhållsmaterial 

21,6 10,1 11,1 214 % 

Köp av 
huvudverksamhet 232,5 235,1 -2,6 -1,1 % 

Lokal- och markhyror 177,8 179,3 -1,5 -0,9 % 

Lämnade bidrag 60,8 60,1 0,7 1,1 % 

Förbrukningsmaterial 
och inventarier 53,0 40,9 12,1 29,6 % 

Övriga 
tjänster/kostnader 63,4 95,9 -32,5 -33,9 % 

Verksamhetens 
kostnader 1805,9 1803,7 2,2 0,1 % 

Skatteintäkter och generella statsbidrag 

Under året så har nettokostnaderna ökat med 1,7 % medan skatter och generella statsbidrag 
har ökat med 3,3 procent. Ökningen för skatter och generella statsbidrag beror på att 
kommunen har fått tillfälliga statsbidrag under 2020 med 44,3 Mnkr för att kompensera 
minskade intäkter pga pandemin. Skulle dessa ökade intäkter exkluderas så skulle ökningen 
att skatter och statsbidrag vara 0,6 procent. En förutsättning för att uppnå god ekonomisk 
hushållning är att nettokostnaderna inte utvecklas mer än skatteintäkterna och de generella 
statsbidragen. När nettokostnadsutvecklingen är högre än skatteintäktsutvecklingen leder det 
till att ekonomin urholkas på längre tid. 

 



§26/21 Årsredovisning 2020 - KS 2021/30-13 Årsredovisning 2020 : Arsredovisning 2020

  

Kommunfullmäktige, Årsredovisning 2020 30(64) 

 
 Investeringar 

År 2020 var det budgeterat 121,7 Mnkr, utfallet för alla investeringar blev 50,4 Mnkr. Det 
motsvarar en genomförandegrad på 41 procent. 

Nämnd/förvaltning Avvikelse 201231 Förklaring 

Investeringar för barn- och 
utbildningsverksamhet + 5 Mnkr 

Överskott för pågående projekt i 
samband med ombyggnation och 
nybyggnation av grundskolor. 
Vissa delar kommer att slutföras 
under 2021. 

Investeringar i gata, belysning, 
park och idrottsverksamheter +7,7 Mnkr 

Den största avvikelsen avser 
Gröna bron här har ett arbete 
påbörjats men kommer att 
slutföras under 2021. 

Investeringar i vatten- och 
avloppsverksamhet +15,6 Mnkr 

De projekt som visar överskott är 
Gusselby verksamhetsområde, 
överföringsledning Löa-
Vasselhyttan och mindre 
ledningsarbeten. Alla projekten 
kommer att färdigställas under 
2021. 

Investeringar 
infrastrukturverksamhet +41,7 Mnkr 

Senareläggning av projekt pga. 
överklagan av nytt villaområde, 
Frövi bangård är beroende av när 
Trafikverket har budget, Frövi 
industriområde där har ett arbete 
påbörjats med kommer inte att 
komma igång fullt ut under 2020. 

 De största budgeterade investeringsprojekt under 2020 är nytt villaområde Lindesberg, Frövi 
bangård, Exploateringsmark Frövi, renovering av broar (Gröna bron). Bussangöring 
Brotorpsskolan har inte så stor budget för 2020 men utgiften överstiger budget med 8,9 Mnkr 
och det beror på att budgeten var fördelad över åren 2020 och 2021 men är redan färdigställd 
och slutbetald under 2020 så därav en större negativ avvikelse. 

De stora positiva avvikelserna för Tillväxtförvaltningen det är Frövi bangård, nytt villaområde 
och Frövi industriområde som inte kommer att slutföras under 2020. 
Samhällsbyggnadsförbundet har en budget för att reparera broar och det ska användas till att 
byta ut gröna bron och den kommer att färdigställas under 2021. 

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

Självfinansieringsgraden per sista december ligger på 177 procent. Det innebär att 
kommunens investeringar kan finansieras med skatteintäkterna. 
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Genomsnittlig nyttjandeperiod/avskrivningstid för kommunens materiella 
anläggningstillgångar är beräknad så här: anskaffningsvärde (de tillgångar som är föremål för 
avskrivning) delat med de årliga avskrivningarna. 

• Markreserv och exploatering: 65 år 

• Fastigheter för affärsverksamhet (vatten och renhållning):30 år 

• Publika fastigheter (gator och vägar): 25 år 

• Övriga fastigheter: 5 år 

• Maskiner, fordon och inventarier: 8 år 

Rörelsekapital och likvida medel 

Kassalikviditeten beskriver kommunens kortsiktiga betalningsförmåga. Det kan visas som 
omsättningstillgångar i relation till kortfristiga skulder. Om måttet är 100 procent innebär det 
att omsättningstillgångarna är lika stora som de kortfristiga skulderna. Är det lägre än 100 
procent desto större risk att det kan uppstå likviditetsbrist. Kassalikviditeten är högre per 
sista december 2020 jämfört med 2019. Den negativa trenden som var mellan åren 2017 och 
2018 har vänt och har ökat de senaste åren. Det beror på de stora resultaten som varit de 
senaste åren. Att kassalikviditeten ökar är positivt utifrån de stora investeringsbehoven som 
finns främst inom vatten och renhållning samt gata. 

 
Kommunkoncernens likvida medel har ökat med 120,7 Mnkr under 2020, varav 72,1 Mnkr är 
en ökning av kommunens likvida medel. Ökningen beror främst att stora belopp har 
utbetalats utifrån nya beslut av regeringen att betala ut extra pengar för att stärka välfärden 
och kompensera för ökade kostnader på grund av pandemin. Inom bolagen så är det Linde 
Energi AB som ökningen är störst. Endast 50,4 Mnkr (41,4 %) har förbrukats av den totala 
investeringsbudgeten som är på 121,7 Mnkr. 
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Låneskuld och borgensåtaganden 

Kommunkoncernens låneskuld har ökat med 228,1 Mnkr under 2020 Det är de kommunala 
bolagens lån som ökar, kommunens lån är 3,6 Mnkr högre 2020 jämfört med 2019. Den 
låneskuld som finns i kommunen avser finansiell leasing av kommunens bilar samt 
anläggningsavgifter som redovisas som förutbetald intäkt och ska intäktföras under 
nyttjandeperioden för Va-anläggningen i Frövi (Vibyn). Ökningen av finansiella leasingen 
avser bilar. 

 
Kommunens samlade borgensåtaganden uppgår till 2 336,6 Mnkr, 

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

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

Pensionsförpliktelser 

Lindesbergs kommun har avsatt 114 Mnkr i balansräkningen för pensioner till anställda och 
5,9 Mnkr till förtroendevalda. Skillnaden mellan 2020 och 2019 för pensioner för anställda 
och förtroendevalda avser en omfördelning mellan grupperna.  Pensionsförpliktelser utanför 
balansräkningen (ansvarsförbindelsen) uppgår till 500,4 Mnkr. Ansvarsförbindelsen har 
minskat med 15,1 Mnkr mellan 2019–2020. Pensionsförpliktelserna har inte försäkrats bort. 
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2.8 Balanskravsresultat 

Balanskravsutredning 2020 2019 2018 

Årets resultat enligt resultat enligt 
resultaträkningen 66,9 34,5 48,7 

Avgår    

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

Realisationsvinst vid försäljning av mark -1,3 -0,8 -2,2 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 64,8 33,1 46,1 

Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på ekonomisk balans mellan intäkter och 
kostnader. Om kostnaderna är större än intäkterna ett enskilt räkenskapsår uppstår ett 
underskott som ska återställas inom de tre påföljande åren. Balanskravet avser kommunens 
nämnds- och förvaltningsorganisation. 

Årets balanskravsresultat är positivt och uppgår till 64,8 Mnkr och uppnår därmed lagkravet. 
Jämfört med föregående år är det 31,7 Mnkr bättre. De tre senaste åren har kommunen haft 
ett bra balanskravsresultat. 
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2.9 Väsentliga personalförhållanden 

År 2020 inleddes som vanligt men övergick under tidig vår till något som vi aldrig varit med 
om tidigare. Den 11 mars deklarerade World Health Organization (WHO), Covid-19 som en 
pandemi. Därefter har fall ökat kontinuerligt och det finns en samhällsspridning i hela 
världen. Alla kommunens verksamheter har fått ställa om på olika sätt. Våra medarbetare 
möter medborgarna i livets alla skeden. Omställningen som pandemin krävt har därmed slagit 
olika. Det som är gemensamt är att alla har ställt om och gjort det på ett fantastiskt sätt. 

I medarbetarenkäten är det frågan ”Mitt arbete känns meningsfullt” som får det högsta 
utfallet. Att Lindesbergs kommun kan erbjuda meningsfulla uppdrag är en mycket viktig del i 
att vara en attraktiv arbetsgivare. Konkurrensen på arbetsmarknaden är stor men vi kan ändå 
konstatera att verksamheterna haft en något lägre personalomsättning än tidigare år. Både 
minskad personalomsättning samt högre sjuktal kan relateras till pandemin. 

Medarbetare I Lindesbergs kommun 

Personalen i siffror 2020 2019 Förändring 

Antal anställda 1 886 1 845 41 

- varav kvinnor 1 505 1 479 26 

- varav män 381 366 15 

Total arbetad tid i förhållande till 
anställningsform i procent    

- tillsvidareanställda 80,6 76,7 3,9 

- tidsbegränsat anställda 12,0 16,3 4,3 

- timavlönade 7,4 7,0 0,4 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad- 
tillsvidareanställda 94,1 93,4 0,7 

- för kvinnor 93,6 92,7 0,9 

- för män 96,2 96,2 0,0 

Medelålder 46,9 46,1 0,8 

Antal pensioneringar 36 52 16 

Personalkostnader (mnkr) 1 101,0 1 084,3 16,7 

Årsarbetare 2 099 2 142 -43 

Antalet tillsvidareanställda har ökat både bland kvinnor och män. Andelen heltider bland de 
tillsvidareanställda har ökat till 72 % och genomsnittlig sysselsättningsgrad är nu 94,1%.  
Andelen tillsvidareanställda män fortsätter sakta öka och är nu 20,2 %. Den genomsnittliga 
åldern för att gå i pension är knappt 65 år och under 2020 är det bara 36 medarbetare som 
valt att sluta för pension, vilket är bra utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv. 

Hälsa och arbetsmiljö 

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

Sjukfrånvaro i förhållande till total 
ordinarie arbetstid, % 2020 2019 Avvikelse 

Totalt för alla arbetstagare 6,84 5,40 1,44 

-varav kvinnor 7,39 5,95 1,44 

-varav män 4,99 3,58 1,41 

Personer upp till 29 år 5,85 4,45 1,40 

-varav kvinnor 6,40 5,10 1,30 

-varav män 4,71 3,06 1,65 

Personer mellan 30–49 år 6,31 4,87 1,44 

-varav kvinnor 7,05 5,31 1,74 

-varav män 3,75 3,41 0,34 

50 år och äldre 7,43 6,20 1,23 

-varav kvinnor 7,86 6,79 1,07 

-varav män 5,70 4,08 4,08 

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

34,26 38,34 -4,08 

-varav kvinnor 34,67 38,44 -3,77 

-varav män 32,07 37,73 -5,66 

Fokus under pandemin har varit att kunna upprätthålla ett systematiskt arbete gällande 
sjukfrånvaron, vilket är en utmaning. Drygt 2 Mnkr är kostnaden för företagshälsovård som 
sker via Regionhälsan. Arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud har försökts 
upprätthållas och delar av den har ställts om till digital form. Kommunens egna utbildningar 
inom området har också skett digitalt. Pandemin har inneburit begränsningar i den breda 
palett av insatser som vi annars arbetar utifrån. 

Sjukfrånvaro i förhållande total 
ordinarie arbetstid, % Sjukfrånvaro Långtidssjukfrånvaro (60 dgr 

eller mer) 

Barn- och 
utbildningsförvaltningen 6,26 30,56 

Kommunledningskontoret 6,77 49,84 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bergslagen 4,74 53,06 

Socialförvaltningen 7,90 32,35 

Tillväxtförvaltningen 3,97 52,71 

Totalt 6,84 34,26 

Ökningen av sjukfrånvaron har slagit över alla åldersgrupper. Knappt 1,5 procentenheter är 
ökningen mot tidigare år. Under pandemins första del var det några verksamheter som 
drabbades hårt av sjukfrånvaro, uppemot 10–15 % kunde uppmätas under längre tid. Vissa 
enheter fick ibland stänga helt utifrån sjukfrånvaro och att inga vikarier kunde anskaffas.  
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Verksamheterna har omfallsplanerat för att försöka förbereda för dessa situationer och det 
har under rådande omständigheter fungerat bra utifrån att chefer och medarbetare verkligen 
gjort allt för att fortsätta ha en väl fungerande verksamhet. Ett stort fokus har varit utifrån att 
säkerställa arbetssätt och rutiner för att minska smittspridning. 

Personalbefrämjande åtgärder har varit att fortsatt erbjuda förmånscykel, drygt 310 cyklar 
har levererats. Möjligheten till motionspeng har nyttjats av 714 medarbetare. Under 
pandemins första tid beslutades att ge alla medarbetare en sommargåva i form av ett 
presentkort på 300 kr. Ett sätt att visa uppskattning för den press som organisationens 
verksamheter utsätts för samt att gynna den lokala handeln i kommunen. Presentkortet fick 
enorm positiv respons. 2 765 presentkort delades ut och ca 2 350 har nyttjats. Även julgåva 
delades ut med ett värde av 450 kr, vilken kan nyttjas till och med juni 2021. 

Kompetensförsörjning 

Det är en stor utmaning att rekrytera till flera olika befattningar. Det ställer höga krav på oss 
som arbetsgivare att attrahera och rekrytera personal men även att titta på nya arbetssätt för 
att lösa behovet av kompetens. Vi behöver fokusera på att få våra kompetenta medarbetare 
att vilja fortsätta utvecklas hos oss samtidigt som vi önskar få kompetenta sökande - välja att 
arbeta hos Lindesbergs kommun. Totalt beräknas knappt 500 personer gå i pension de 
närmsta 10 åren. Till detta behöver det planeras för en personalomsättning på ca 15 % per år. 

Varje verksamhet ansvarar för att planera för kompetensförsörjning inom sin verksamhet. 
Det finns inget enkelt recept eller en given lösning på hur vi ska lösa 
kompetensförsörjningsutmaningen utan det krävs ett långsiktigt arbete på alla nivåer och 
olika insatser, stora som små. Arbetet med kompetensförsörjning går därmed hand i hand 
med ett aktivt arbetsmiljöarbete, samverkan och fokus på ett gott ledarskap. 

Den absolut främsta fördelen Lindesbergs kommun kan ha är att varje medarbetare, chef och 
inte minst alla fackligt förtroendevalda är goda ambassadörer för sina uppdrag och sin 
arbetsplats. Att arbeta inom en så bred verksamhet som kommunen erbjuder gör att 
medarbetare kan vidareutvecklas inom sitt uppdrag eller kanske välja att ta nya uppdrag, ett 
sätt att möjliggöra så kallade karriärvägar. 

Lindesbergs kommun är en del i regionens gemensamma arbete för att ta fram en 
kompetensförsörjningsstrategi där det ska visa på områden som vi kan arbeta vidare med för 
att täcka in om det behöver satsas på gemensamma utbildningar som härrör till ”Nära vård” 

Sveriges kommuner och landsting är tydliga med att offentlig sektor kan lösa en del av bristen 
på personal genom att låta de med deltidsanställning få möjlighet till heltidsarbete. 
Handlingsplan för ökat antal heltider inom kommunals avtalsområde, den så kallade 
Heltidsresan, går framåt i kommunen. Andelen heltider har ökat och genomsnittlig 
sysselsättningsgrad likaså. 

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

Det är tydligt att tjänster med trygga anställningsvillkor är mer attraktiva än vikariat eller 
deltidstjänster. Det finns verksamheter som provar att anställa personer på heltid och 
tillsvidare som i praktiken fungerar som vikarier och arbetar på olika arbetsplatser. Dessa 
tjänster är både lättare att tillsätta och bidrar till ökad kvalité i verksamheten jämfört med 
någon som enbart arbetar enstaka tillfällen. 
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Fortsatt utvecklingsarbete har skett inom kommunen genom ”Tidig lokal omställning TLO-
KR”, en bilaga till det omställningsavtal som gäller för i princip alla kommunens medarbetare. 
Under 2020 har kommunen haft möjlighet att ansöka om medel för att genomföra 
kompetenshöjande insatser i syfte att förebygga arbetsbrist, drygt 0,5 Mnkr. Lindesberg har 
sökt och fått beviljat den summa som fanns avsatt för Lindesberg. Bland annat har insatser 
godkänts gällande validering till undersköterskekompetens, kockkompetens, barnskötare, 
viss IT-utbildning, förändringsledning och förändringsledarskap för chefer. 

Under året har vi arbetat med att ta fram ett utvecklingsprogram för framtida ledare inom 
kommunen. Syftet är att stärka vår tillgång på första linjens chefer genom att skapa intresse 
och ge förutsättningar för framtida ledare att bli mer rustade inför en chefsroll. Satsningen ger 
även möjlighet för medarbetare att utvecklas vidare inom kommunen vilket ger oss 
förutsättningar att behålla viktig kompetens. 

Pandemin har på olika sätt påverkat våra verksamheter och ställt oss inför nya utmaningar att 
tillvarata och behålla kompetens. Vissa verksamheter har ställt om utifrån att ge medarbetare 
förutsättningar för att kunna arbeta på distans. Genom att hitta nya arbetssätt och använda 
digital teknik har detta varit möjligt och kompetensen tillvaratagits. För verksamheter där 
distansarbete inte är möjligt har det under perioder varit svårare att lösa bemanningen. 
Behovet av vikarier har dock minskat inom barn- och utbildning som en konsekvens av 
framförallt distansundervisning. Överlag har pandemin bidragit till en ökad ansträngning och 
belastning för många personalgrupper och för att kunna behålla kompetens under och efter 
en pandemi är ett aktivt arbetsmiljöarbete avgörande. 
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Åldersintervall personalgrupp 20–29 
år 

30–39 
år 

40–49 
år 

50–59 
år 60-år Totalt 

Förvaltningschefer   3 4 1 8 

Chefer  13 29 31 5 78 

Handläggare 4 13 9 17 4 47 

Administratör 1 10 14 28 15 68 

Vård och stöd       

Sjuksköterska 2 11 10 17 12 52 

Vård- och stödpersonal med yrkesutbildning 71 111 140 171 79 592 

Vårdbiträde, vårdare 31 18 8 14 13 84 

Rehabilitering och förebyggande arbete (ex 
arbetsterapeut, psykolog) 1 8 8 11 4 32 

Socialt och kurativt arbete 10 15 15 13 11 64 

Utbildning och förskola       

Lärare, specialpedagog 17 45 113 82 49 306 

Förskolelärare, lärare, fritidshem 9 20 37 64 27 157 

Övrigt arbete inom utbildning och förskola 42 37 54 55 28 216 

       

Kultur- turism och friluftsarbete 1 14 11 12 3 41 

Fysisk samhällsplanerare, miljöinspektör, ingenjör 12 12 7 8 2 41 

Tekniker, IT  1 4 8 2 15 

Vaktmästare   3 6 4 13 

Kock och måltidspersonal 4 12 16 26 14 72 

Totalt kommunen 205 340 481 567 293 1886 

Jämställdhet 

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

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

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

Av kommunens övergripande arbete under 2020 presenteras några konkreta delar: 

• Lindesbergs kommun har inte egna antagna styrdokument kring jämställdhet utan 
arbetar utifrån Örebro läns strategi för jämställdhet. Nuvarande dokument följs upp 
och under första kvartalet 2021 ska ett nytt dokument antas för tiden 2021–2024. 
Delområden som Lindesbergs kommun aktivt arbetar med och som kan härledas till 
strategin är utifrån medarbetarperspektivet, kvinnors sjukfrånvaro, könsfördelning 
bland chefer, aktivt verka för ökad sysselsättningsgrad, ökat antal heltider, verka för 
att kunna förena förvärvsarbete och föräldraskap. 

• Tillsammans med fackliga organisationer ska kommunen under 2021–2022 se över 
ledningsorganisationen kopplat till antal medarbetare per chef, ett arbete som både är 
utifrån jämställdhet men också arbetsmiljö. 

• Handlingsplan för säkerställande av metodutbildning för handläggare som handhar 
utredningsarbete kopplat till upplevd kränkning har uppdaterats samt att certifiering 
är klar för handläggare inom personalenheten. 

• Genomsnittlig sysselsättningsgrad inom Lindesbergs kommun har ökat till 94,1 %. 
Andelen heltidsanställningar är 72%. 

• Uppdaterad arbetsvärdering och lönekartläggning har genomförts 2020. 
• Kommunens verksamheter kan nu systematiskt dokumentera sitt aktiva arbete 

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

• Länsstyrelsen anordnar länsövergripande utbildningar kring aktuella teman där 
Lindesbergs kommun deltar. 
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2.10  Förväntad utveckling 

De planerade resultaten för kommunen den närmaste perioden kräver att de effektiviseringar 
som finns för perioden verkställs och att årets negativa avvikelser inom vissa verksamheter 
åtgärdas. Effektiviseringarna behöver genomföras för att kommunen ska kunna inför den 
beslutade resursfördelningsmodellen år 2024 och även kunna klara av de investeringbehov 
som finns främst inom vatten, renhållning och gata. Närmaste planperioden är också väldigt 
osäker när det gäller driftbudgeten utifrån hur länge pandemin pågår. Kommer 
arbetslösheten att öka i så kan det påverka att kommunens ekonomiska bistånd ökar. Andra 
faktorer som påverkar ekonomi är befolkningsutvecklingen i kommunen och 
åldersfördelningen. Kommer de i arbetsförålder sjunka mer då minskar skatteintäkterna. 

Verksamhet, Mnkr Bokslut 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Verksamhetens 
intäkter 330,3 370,3 370,3 370,3 

Verksamhetens 
kostnader -1 805,9 -1 900,8 -1 927,2 -1 955,5 

Skatteintäkter och 
statsbidrag 1 551,4 1 560,2 1 585,1 1 614,4 

Finansnetto och 
avskrivningar -8,9 -21,2 -22,2 -23,2 

Årets resultat 66,9 8,5 6,0 6,0 

Pågående och 
planerade 
investeringar 

50,4 124,1 137,5 108,6 

Samhällsförändringar, demografi 
Lindesbergs kommun har under den gångna tioårsperioden haft en svagt positiv 
befolkningsutveckling. Samtidigt som den totala befolkningen vuxit i förhållandevis låg takt 
har andelen äldre blivit större. Kommunens befolkningsprognos för den kommande 
tioårsperioden visar på en svag befolkningstillväxt och fortsatt ökning av andelen i den äldre. 
Samverkan mellan enheter, verksamheter, förvaltningar och externa aktörer är av vikt för att 
verksamheterna ska leverera sina grunduppdrag och möta personalförsörjningen utifrån 
demografin. Inom Vård och Omsorg är förhoppningen att samverkan med övriga aktörer 
fortsätter att utvecklas kring utförande av serviceinsatser. 

Lokalförsörjning 
Under 2020 startade utredningen av en strategisk lokal- och bostadsförsörjningsplan. 
Utredningen visar att inom Vård och Omsorg finns behov av 24 särskilda boende platser för 
äldre, renovering av framförallt ett befintligt boende samt lokalöversyn för hemtjänsten, 
sjuksköterskor, arbetsterapeuter och demensdagvård. Utredningen menar också att nämnden 
har behov av fler lägenheter inom grupp och servicebostäder för funktionsnedsatta. 
Lokalernas utmaning inom LSS boenden som till stor del producerades under 1960–70-talen 
är brist i kvalitet, utförande och energiförbrukning utifrån dagens krav. Detta kan kopplas till 
en ineffektiv fastighetsekonomi och liten möjlighet till verksamhetsanpassning och utveckling. 
Att byta ut dessa geografiska lägen och ersätta med nyproduktion kräver stora investeringar. 
Många delar är också beroende av projektet Framtidens Hagaberg då det finns en 
snedfördelning med ett stort antal LSS bostäder på Hagaberg. Inom LSS har förvaltningen 16 
externa placeringar. Genom att utforma ett nytt boende för att möta behov inom målgrupp för 
personkrets 1 som innehar ett mer omfattande vårdbehov skulle medföra att förvaltningen 
kan hämta hem placeringar. 
Kartläggning av att utöka boendestöd med dygnet runt verksamhet - mobilt team - pågår. 
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Vilket kan möjliggöra att fler enskilda skulle kunna klara av att bo kvar i egen lägenhet och 
inte vara i behov av grupp- eller servicebostad. 

Omvärldsanalys - Pandemins tänkbara konsekvenser 
Permittering och arbetslöshet hos föräldrar till följd av covid-19-pandemin gör att barn 
riskerar begränsad tillgång till förskolan, vilket kan påverka vissa barns socioemotionella 
utveckling, trygghet och stimulans. För Näringslivsenheten är prioriterade områden att bidra i 
de olika utvecklingsprojekt som pågår men även att löpande arbeta för att förbättra 
kommunens företagsklimat. Framtida utmaningar kan bestå i att hantera effekterna av en 
fortsatt pandemi. 

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

Dagens elever lever i ett alltmer digitaliserat samhälle och därför behöver även Lindesbergs 
kommuns skolor utveckla digitala lärmiljöer. Skolans digitalisering handlar om förändringar i 
pedagogik snarare än teknik, vi förändrar arbetssätt för att förbättra resultaten. Regeringen 
har nyligen beslutat om förändringar i styrdokumenten kring digital kompetens och vi 
behöver utveckla organisationen utifrån detta. Grunden är att ge barn och elever bra 
förutsättningar att lära sig och att de har en digital kompetens med sig i studier och arbetsliv. 

Kompetensförsörjning 

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

3.1 Resultaträkning 

Mnkr Not 
Budget 

kommunen 
2020 

Kommunen 
2020 

Kommunen 
2019 Not Koncernen 

2020 
Koncernen 

2019 

Verksamhetens 
intäkter 3 382,1 330,3 351,3 1 629,3 661,6 

Verksamhetens 
kostnader 4 -1895,3 -1 805,9 -1 803,7  -1929,4 -1978,4 

Avskrivningar 5 -21,6 -22,2 -19,8  -169,4 -144,9 

Verksamhetens 
nettokostnader  -1 534,8 -1 497,8 -1 472,2  -1469,5 -1461,7 

        

Skatteintäkter 6 1 120,1 1 085,5 1 105,3 2 1085,5 1105,3 

Generella 
statsbidrag och 
utjämning 

7 417,0 465,9 396,3 3 465,9 396,3 

Verksamhetens 
resultat  2,3 53,6 29,4  81,9 39,9 

Finansiella 
intäkter 8 4,5 14,5 6,2  14,8 6,6 

Finansiella 
kostnader 9 -4,5 -1,1 -1,1  -40,3 -44,8 

Resultat före 
extraordinära 
poster 

 2,3 66,9 34,5  56,4 1,7 

Extra ordinära 
intäkter        

Extra ordinära 
kostnader        

Årets resultat  2,3 66,9 34,5 4 56,4 1,7 
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3.2 Kassaflöde 

Noter Not Kommunen 
2020 

Kommunen 
2019 Not Koncernen 

2020 
Koncernen 

2019 

Löpande verksamhet       

Årets resultat  66,9 34,5 4 56,4 1,7 

Justering avskrivningar  22,2 19,8  169,4 144,9 

Justering korrigering  -1,1 0,0    

Justering för gjorda 
avsättningar 12 -0,3 6,0 10 2,7 8,7 

Medel från verksamheten 
före förändring av 
rörelsekapital 

 87,6 60,3  172,1 155,3 

Ökning/minskning kortfristiga 
fodringar 14 3,7 -0,1 11 -42,9 -12,3 

Ökning/minskning förråd, 
exploatering, mark     -0,4 -2,6 

Ökning/minskning kortfristiga 
skulder 14 33,8 9,4  10,4 18,1 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten  125,1 69,6  195,6 158,5 

INVESTERINGSVERKSAMHET       

Investering fastigheter och 
inventarier 13 -24,5 -27,0  -356,8 -330,9 

Investering vatten/renhållning 13 -26,0 -27,4  -26,0 -27,4 

Försäljning 
anläggningstillgångar 11 2,1 1,4    

Finansiell leasing 15 -8,0 -2,4    

Kassaflöde från 
investeringsverksamhet  -56,4 -55,4  -382,8 -358,3 

FINANSIERINGSVERKSAMHET       

Ökning /minskning långfristig 
skuld finansiell leasing 23 3,4 -3,1    

Ökning/minskning av aktier, 
andelar mm 16  -0,1    

Ökning/minskning av 
långfristiga skulder     307,9 176,0 

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten  3,4 -3,2  307,9 176,0 

Upplösning av bidrag till 
statlig infrastruktur       

Årets kassaflöde  72,2 11,0  120,7 -23,8 

Likvida medel vid årets början  246,0 235,0  436,3 460,1 

Likvida medel vid årets slut  318,2 246,0  557,0 436,3 
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3.3 Balansräkning 

  Not Kommunen 
2020-12-31 

Kommunen 
2019-12-31 Not Koncernen 

2020-12-31 
Koncernen 

2019-12-31 

TILLGÅNGAR       

Anläggningstillgångar       

Immateriella anläggningstillgångar     4,5 5,9 

Materiella anläggningstillgångar       

-Mark, byggnader, tekniska 
anläggningar 15 351,1 318,3 5 2 150,2 2 295,3 

-Maskiner och inventarier 15 41,3 38,7 5 481,6 418,8 

-Övriga materiella 
anläggningstillgångar    5 335,2 41,2 

Finansiella anläggningstillgångar 16 409,5 409,6  16,4 16,5 

Summa anläggningstillgångar  801,9 766,6  2 987,9 2 777,7 

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

Omsättningstillgångar       

-Förråd, exploatering 17 0,7 0,7  7,9 8,3 

-Fordringar 18 126,1 129,7  196,4 239,3 

-Kassa och bank 19 318,2 246,1 6 557,0 436,3 

Summa omsättningstillgångar  445,0 376,5  761,3 683,9 

SUMMA TILLGÅNGAR  1 246,9 1 143,1  3 749,2 3 461,6 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
och SKULDER       

Eget kapital       

Ingående eget kapital  725,6 691,1 7 855,3 848,7 

Årets resultat  66,9 34,5  56,4 1,7 

Omstrukturering bolagen     -10,0 4,9 

Summa eget kapital 20 792,5 725,6  901,7 855,3 

Avsättningar       

Avsättning för pensioner och 
liknande förpliktelser 21 120,2 113,6  120,2 113,7 

Andra avsättningar 22 13,6 20,5 8 78,8 82,6 

Summa avsättningar  133,8 134,1  199,0 196,3 

Skulder       

Långfristiga skulder 23 13,0 9,6 9 2 210,4 1 982,3 

Kortfristiga skulder 24 307,6 273,7  438,1 427,7 

Summa skulder  320,6 283,3  2 648,5 2 410,0 

SUMMA EGET KAPITAL 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  1 246,9 1 143,1  3 749,2 3 461,6 

PANTER OCH 
ANSVARSFÖRBINDELSER       

Pensionsförpliktelser som inte har 
upptagits bland skulderna eller 
avsättningarna 

25 500,4 515,5 12 500,4 515,5 

Övriga ansvarsförbindelser       

Borgensåtagande 26,27,
28 2 336,6 2 112,8 12 139,3 140,1 

Operationell leasing       

Lös egendom 29 11,9 19,7    

Hyra fastighet 30 2 070,0 3 904,9    
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3.4 Noter 

Not 1 Redovisningsprinciper 

Anläggningstillgångar 

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

Komponentavskrivning 

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

Avsättning pensioner 

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

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

Interna kostnader och intäkter 

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

Ferie- och uppehållslön 

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

Investeringar 

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

Leasing 

Leasingavtal klassificeras som ett finansiellt leasingavtal när ekonomiska fördelar och 
nackdelar överförs från leasegivaren till leasetagaren vid ägarbyte. Äganderätten övergår 
slutligen till leasetagaren. I enlighet med Rådet för kommunal redovisning rekommendation 
nr 13.2 redovisas finansiellt leasade objekt som anläggningstillgångar och skulder i 
balansräkningen och avser i Lindesbergs kommun endast fordon. 

Övriga leasingavtal, även hyra av fastigheter, klassas som operationella leasingavtal, oavsett 
värdet på avtalet. 

Datorer och skrivare/kopiatorer 

Under 2020 har kommunen löst de flesta leasingavtal gällande datorer och skrivare. I 
fortsättning skall datorer mm köpas genom IT-enheten och interndebiteras enligt en 
tjänstekatalog som har tagits fram under 2020 
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Semesterlöneskuld 

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

Vatten/Renhållning 

Vatten/Renhållning är egna balansräkningsenheter. Driftresultatet överförs till ett skuldkonto 
på balansräkningen ”avsättning” till VA-respektive renhållningskollektivet. I 2020 års bokslut 
har Lindesbergs kommun en skuld till VA-kollektivet och en fordran på 
renhållningskollektivet. 

Koncernen 

Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell 
konsolidering. Med förvärvsmetoden menas att vid förvärvstillfället förvärvat eget kapital i 
kommunalt bolag eliminerats. Inom koncernen förekommer omfattande transaktioner. Alla 
transaktioner av väsentlig karaktär inom koncernen har eliminerats för att ge en rättvisande 
bild av koncernens totala ekonomi. Det sammanställda bokslutet 2020 innefattar inte 
Samhällsbyggnadsförbundet eller Nerikes Brandkår. Enligt Rådet för kommunal redovisning 
rekommendation R16 om sammanställda räkenskaper ska företag med särskild ekonomisk 
betydelse för kommunens verksamhet ingå i det sammanställda bokslutet. 
Samhällsbyggnadsförbundet har inte upprättat en specifik balans- och resultaträkning för 
Lindesbergs kommun. Medlemsbidragen redovisas som tidigare i driftredovisningen för 
respektive verksamhet som bedrivs i förbunden. 

Exploateringsredovisning 

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

Ersättning för ökade sjuklöner och merkostnader på grund av Covid19 

Den ersättningen för ökade sjuklönekostnader som betalats ut via Skatteverket har kommit 
med en månads eftersläpning. December månads ersättning har intäktsförts under 2020 
baserat på den faktiska utbetalningen i januari 2021 då intäkten var känd, säker och kunde 
beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Den ersättning som givits för merkostnader inom Vård och omsorg och Funktionsstöd från 
Socialstyrelsen har ansökts i två omgångar. Februari till augusti ansökte kommunen om 6,4 
Mnkr och beviljades 91,4 % av dessa. En återrapportering kommer att ske under 2021 med 
risk för återbetalning varför en del av det beviljade bidraget skuldförs som förväntade avslag. 
För perioden september-december har 91,4% av ansökan bokats upp som en förväntad 
intäkt. För december månad har inga intäkter bokats upp enligt Rådet för kommunal 
redovisnings yttrande med anledning av fråga kopplad till merkostnadsersättning från 
Socialstyrelsen till följd av COVID-19”. 

Antagen budget 

Antagen budget av kommunfullmäktige har under året korrigerats med nya löner enligt 
lönerevisionen 2020. Detta har gjorts efter att avtalen har varit klara. Förvaltningarna har 
kompenserats med utfallet av lönerevisionen. 

Budgeten har också korrigerats med nya avskrivningar, förvaltningarna har kompenserats 
med ökade avskrivningar på grund av aktiverade investeringar. 

Under året har kommunstyrelsen förfogat över projektmedel, 5 mnkr. Beslut har tagits om 
projekt inom förvaltningar och medel har omdisponerats. 
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Driftredovisningen 

Löner har belastats med ett personalomkostnadspålägg på 40,15 % som inkluderar sociala 
avgifter och pensionskostnader. 

Gemensam central administration som ekonomi, personal, kansli, stab och IT fördelas inte ut 
på de olika verksamheterna. 

Not 2 Uppskattningar och bedömningar 

Avsättning till pensioner är enligt KPA:s beräkning i december 2020, både för anställda och 
förtroendevalda. 

Miljöfonden avser att återställa avfallsdeponin vid Södra Måle enligt 
deponeringsförordningen och Naturvårdsverkets krav. Förväntad årliga kostnader till 2027 
enligt upprättad plan av Samhällsbyggnadsförbundet. Stor osäkerhet om beloppet kommer att 
täcka samtliga kostnader. Ny kalkyl kommer att tas fram 2021. 
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NOTER (Mnkr) Kommun 2020 Kommun 2019 

Not 3 Verksamhetens intäkter   

Intäkter enligt driftredovisning 417,7 441,3 

-avgår interna intäkter -87,4 -90,0 

Summa verksamhetens intäkter 330,3 351,3 

Specifikation verksamhetens intäkter   

Försäljningsintäkter 3,1 4,5 

Taxor och avgifter 65,4 61,1 

Hyror och arrenden 24,8 26,9 

Bidrag 184,8 205,5 

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 50,0 49,7 

Realisationsvinster 2,1 1,4 

Övriga intäkter 0,1 2,1 

Summa specifikation verksamhetens intäkter 330,3 351,3 

   

Not 4 Verksamhetens kostnader   

Kostnader enligt driftredovisning 1 920,2 1 917,6 

-avgår interna kostnader -87,4 -90,0 

-avgår kapitalkostnader -26,8 -23,9 

Summa verksamhetens kostnader 1 805,9 1 803,7 
 

Specifikation verksamhetens kostnader   

Löner och sociala avgifter 1 101,0 1 084,3 

Pensionskostnader 95,9 98,0 

Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial 21,6 10,1 

Köp av huvudverksamhet 232,5 235,1 

Lokal- och markhyror 177,8 179,3 

Övriga tjänster/kostnader 63,4 96,0 

Lämnade bidrag 60,8 60,1 

Förbrukningsmaterial och inventarier 53,0 40,9 

Summa specifikation verksamhetens kostnader 1 805,9 1 803,7 

Not 5 Avskrivningar   

Avskrivningar byggnader och anläggningar 11,7 10,2 

Avskrivningar maskiner och inventarier 9,6 9,4 

Nedskrivningar 1,0 0,2 

Summa avskrivningar 22,2 19,8 

 
Specifikation nedskrivningar 

  

-varav tillväxt  0,2 

-varav barn- och utbildningsnämnden 1,0  

-varav socialnämnden   

Summa nedskrivningar maskiner och 
inventarier 1,0 0,2 
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NOTER (Mnkr) Kommun 2020 Kommun 2019 

Not 6 Skatteintäkter   

Preliminära skatteintäkter 1 106,4 1 113,3 

Preliminär slutavräkning 2020/2019 -16,9 -10,1 

Slutavräkning 2019/2018 korrigering -5,8 0,6 

Mellankommunal utjämning 1,7 1,6 

Summa skatteintäkter 1 085,5 1 105,3 

   

Not 7 Generella statsbidrag och utjämning   

Inkomstutjämning 256,9 240,6 

Kostnadsutjämning 30,9 13,1 

Utjämning LSS 45,9 52,0 

Regleringsbidrag 24,2 16,6 

Fastighetsavgifter 52,6 49,6 

Ökat flyktingmottagande 11,1 24,4 

Extra statsbidrag 2020 44,3  

Summa generella statsbidrag och utjämning 465,9 396,3 

 
Not 8 Finansiella intäkter 

  

Ränteintäkter 2,2 3,8 

Administrationsavgift borgensåtagande 2,2 2,4 

Utdelning Linde Stadshus AB 10,0  

Summa finansiella intäkter 14,4 6,2 

   

Not 9 Finansiella kostnader   

Övriga finansiella kostnader 1,1 1,2 

Summa finansiella kostnader 1,1 1,2 

   

Not 10 Årets resultat   

Årets resultat Lindesbergs kommun 66,9 34,5 

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

-varav resultat balansenhet renhållning 6,1 3,3 

-avgår realisationsvinst bilar -0,8 -0,6 

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

Justerat resultat 64,0 33,1 

   

Not 11 Försäljning   

Avgår realisationsvinst vid försäljning bilar -0,8 -0,6 

Försäljning mark -1,3 -0,8 

Summa försäljning -2,1 -1,4 
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NOTER (Mnkr) Kommun 2020 Kommun 2019 

Not 12 Justering för gjorda avsättningar 
Avsättning till pensioner 

6,6 7,3 

Avsättning vatten/renhållning -6,9 -1,3 

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

   

Not 13 Nettoinvesteringar   

Nettoinvesteringar enligt redovisning 24,4 27,0 

Nettoinvesteringar va/renhållning 26,0 27,4 

Summa nettoinvesteringar 50,4 54,4 

   

Not 14 Justering av rörelsekapitalets förändring   

Förändring av kortfristiga fordringar -3,7 -0,1 

Förändring av kortfristiga skulder 33,8 9,4 

Summa justering av rörelsekapitalets 
förändring 30,2 9,3 

   

Not 15 Materiella anläggningstillgångar   

Avskrivningstider  Ingen avskrivning-50  

Markreserv   

Anskaffningsvärde 32,2 29,2 

Årets nyanskaffning 1,6 3,0 

Ackumulerad värdeminskning -5,8 -5,4 

Årets avskrivningar -0,4 -0,4 

Utgående bokfört värde 27,5 26,4 

   

Fastigheter för affärsverksamhet   

Avskrivningstider 20–50 år  

Anskaffningsvärde 299,6 272,2 

Årets nyanskaffning 26,0 27,4 

Ackumulerad värdeminskning -156,6 -152,3 

Årets avskrivningar -5,0 -4,3 

Utgående bokfört värde 163,9 143,0 

   

Publika fastigheter   

Avskrivningar 15–80 år  

Anskaffningsvärde 318,0 299,6 

Årets nyanskaffning 16,9 18,5 

Ackumulerad värdeminskning -169,9 -164,6 

Årets avskrivningar -6,0 -5,3 

Utgående bokfört värde 159,0 148,1 
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NOTER (Mnkr) Kommun 2020 Kommun 2019 

Övriga fastigheter 
Avskrivningstider 

 
5 år 

 

Anskaffningsvärde 14,4 14,4 

Ackumulerad värdeminskning -13,6 -13,5 

Årets avskrivningar -0,2 -0,2 

Utgående bokfört värde 0,6 0,8 

   

Summa mark och fastigheter 351,1 318,3 

 
Maskiner, fordon och inventarier 

  

Avskrivningstider 3–15 år  

Anskaffningsvärde 242,1 234,8 

Årets nyanskaffning 6,0 5,5 

Årets ökning av finansiell leasing 8,0 2,4 

Ackumulerad värdeminskning -203,4 -193,5 

Årets avskrivningar -5,8 -4,9 

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

Korrigering finansiell leasing enligt årsbesked 0,0 -1,0 

Nedskrivningar -1,0 -0,2 

Utgående bokfört värde 41,3 38,7 

   

Summa maskiner, fordon och inventarier 41,3 38,7 

   

Summa materiella anläggningstillgångar 392,4 357,0 

   

Not 16 Finansiella anläggningstillgångar   

Långfristiga fordringar   

Förlagslån 0,0 3,2 

Revers Löa mfl 1,2 1,3 

Summa långfristiga fordringar 1,2 4,5 

   

Aktier, aktier och bostadsrätter   

Andelar 375,2 372,0 

Linde Stadshus AB 30,1 30,1 

Ägartillskott Linde Stadshus AB 3,0 3,0 

Summa aktier och andelar 408,3 405,1 

   

Summa finansiella anläggningstillgångar 409,5 409,6 
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NOTER (Mnkr) Kommun 2020 Kommun 2019 

Not 17 Förråd, exploateringsmark 
Tomter Vibyn 

0,8 0,8 

Avgår kostnader tomter -0,1 -0,1 

Summa förråd, exploateringsmark 0,7 0,7 

 
Not 18 Fordringar 

  

Statsbidrag fordringar 3,1 0,0 

Kundfordringar 16,2 20,0 

Upplupna intäkter 4,9 3,3 

Momsfordran 21,0 18,7 

Fastighetsavgift 38,3 35,0 

Ankomstregistrerade fakturor 23,8 34,0 

Förutbetalda kostnader 11,1 11,0 

Övriga fordringar 7,7 7,7 

Summa kortfristiga fordringar 126,1 129,7 

Not 19 Kassa, bank m.m.   

Bank 544,4 430,3 

-varav Besök Linde AB 4,4 4,7 

-varav Linde Energi AB -95,1 -64,1 

-varav Lindesbergs bostäder AB -47,2 -38,9 

-varav Fastigheter i Linde AB -91,6 -85,6 

-varav Linde Stadshus AB 3,2 -0,3 

Bolagens likvidamedel -226,3 -184,2 

Summa likvida medel 318,2 246,1 

 
Not 20 Eget kapital 

  

Ingående eget kapital 725,6 691,0 

-varav vatten 6,1 4,1 

-varav renhållning 13,8 7,7 

Årets resultat 66,9 34,5 

Summa eget kapital 792,5 725,6 

 
Not 21 Avsättning till pensioner inklusive 
löneskatt 

  

Avsättningar pensioner anställda 114,3 100,6 

Avsättning pensioner förtroendevalda 5,9 13,0 

Summa pensionsavsättningar 120,2 113,6 
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NOTER (Mnkr) Kommun 2020 Kommun 2019 

 
Specifikation- avsatt till pensioner för anställda 

 
100,6 

 
89,1 

Ränteuppräkning 0,9 0,8 

Basbeloppsuppräkning 1,4 1,6 

Nya utbetalningar -4,7 -4,6 

Intjänad PA-KL 5,7 6,7 

Intjänad förmånsbestämd ålderspension 6,8 6,6 

Intjänad särskild avtalspension 0,0 0,4 

Nya efterlevnadspensioner 0,9 0,4 

Övrig post/löneskatt 2,8 -0,4 

Summa avsatt till pensioner 114,3 100,6 

   

Aktualiseringsgrad 97 % 97 % 

   

Specifikation- avsatt till pensioner 
förtroendevalda 

  

Ingående avsättning 13,1 17,2 

Ränteuppräkning 0,1 0,2 

Basbeloppsuppräkning 0,2 0,4 

Överfört till ordinarie beräkning -4,6 -3,9 

Nyintjänade -0,1 -0,1 

Övrig post/löneskatt -2,8 -0,8 

Summa avsatt till pensioner förtroendevalda 5,9 13,1 

   

Not 22 Andra avsättningar   

Miljöfond 11,2 15,3 

Vattenkollektivet 2,4 1,2 

Renhållningskollektivet 0,0 0,0 

Fiber 0,0 4,0 

Summa andra avsättningar 13,6 20,5 

   

Not 23 Långfristiga skulder   

Finansiell leasing 12,7 9,3 

Skuld för anläggningsavgifter 0,3 0,3 

Summa långfristiga skulder 13,0 9,6 
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NOTER (Mnkr) Kommun 2020 Kommun 2019 

Not 24 Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 

 
90,2 

 
79,5 

Personalens skatter och avgifter 41,0 38,8 

-varav källskatt 18,7 16,1 

-varav skatteskuld 0,0 3,0 

-varav arbetsgivaravgifter 22,3 19,6 

Förutbetalda intäkter 32,8 11,0 

-varav kommunalskatt 32,8 11,0 

Upplupna kostnader 107,0 100,7 

-varav upplupna 9,9 7,2 

-varav pensionskostnad individuell del 32,1 32,8 

-varav löneskatt pensionskostnad individuell del 7,8 7,9 

-varav semesterlöneskuld 39,8 34,7 

-varav ferielöneskuld 17,3 18,0 

Övriga kortfristiga skulder 25,9 25,1 

Interimsskulder 10,7 18,6 

Summa kortfristiga skulder 307,6 273,7 

   

Not 25 Pensionsförpliktelser   

Pensionsförpliktelser intjänade tom 1997 402,7 414,9 

Löneskatt 97,7 100,6 

Summa pensionsförpliktelser 500,4 515,5 

   

Specifikation pensionsförpliktelser   

Ingående ansvarsförbindelse 515,5 537,5 

Ränteuppräkning 2,9 3,0 

Basbeloppsuppräkning 9,5 13,1 

Gamla utbetalningar -28,4 -34,7 

Övrig post 0,9 -3,4 

Utgående ansvarsförbindelse 500,4 515,5 

   

Not 26 Borgensåtagande kommunägda bolag   

Lindesbergs bostäder AB 570,3 545,7 

Linde Energi AB 75,0 75,0 

Fastigheter i Linde AB 1 461,6 1 261,5 

Linde Stadshus AB 90,5 90,5 

Summa kommunägda bolag 2 197,3 1 972,7 
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NOTER (Mnkr) Kommun 2020 Kommun 2019 

Not 27 Borgensåtagande övriga 
Kooperativa hyresrättsföreningen Tallen 

126,2 127,0 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 7,5 7,5 

Föreningar 5,6 5,7 

Summa övriga 139,3 140,1 

   

Not 28 Förlustansvar egna hem   

Förlustansvar egna hem 0,0 0,0 

Summa förlustansvar egnahem 0,0 0,0 

Totalt borgensåtagande 2 336,6 2 112,8 

   

Not 29 Operationell leasing, lösegendom   

Framtida minimileaseavgifter förfaller   

Inom 1 år 5,8 9,4 

Senare än 1 år men inom 5 år 6,0 10,3 

Summa operationell leasing lösegendom 11,9 19,7 

   

Not 30 Operationell leasing, hyra fastigheter   

Framtida minimileaseavgifter förfaller   

Inom 1 år 143,4 162,7 

Senare än 1 år men inom 5 år 448,1 650,8 

Senare än 5 år 1 478,5 3 091,4 

Summa operationell leasing hyra fastigheter 2 070,0 3 904,9 

   

Not 31 Finansiella leasingavtal, fordon   

Totala minimileaseavgifter 12,9 9,4 

Framtida finansiella kostnader -0,2 -0,1 

Nuvärdet av minimileaseavgifter 12,7 9,3 

Nuvärdet av minimileaseavgifter förfaller enligt 
följande 

  

Inom 1 år 5,5 4,5 

Senare än 1 år men inom 5 år 7,2 4,8 

Senare än 5 år   

Lindesbergs kommun har i juni 2011 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 292 
kommuner och regioner som per 2020-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk 
förening har ingått likalydande borgensförbindelser. 
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal 
som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt 
ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret 
fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av 
Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive 
insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. 
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Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Lindesbergs kommuns ansvar enligt ovan 
nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2020-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige 
AB:s totala förpliktelser till 501 229 801 864 kronor och totala tillgångar till 525 483 415 941 
kronor. Lindesbergs kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 2 266 044 918 
kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 2 349 966 588 kronor. 

Kostnad för redovisningsrevision 

År 2020 var kostnaden för redovisningsrevision 0,1 Mnkr. 

Noter koncernen 

Noter Koncernen 2020 Koncernen 2019 

Not 1 Verksamhetens nettokostnad   

Verksamhetens intäkter 629,3 661,6 

Verksamhetens kostnader -1 929,4 1 978,4 

Avskrivningar -169,4 -144,9 

Summa verksamhetens 
nettokostnad -1 469,5 -1 461,7 

Not 2 Skatteintäkter   

Skatteintäkter 1106,4 1113,3 

Slutavräkning 2019/2018 -5,7 0,6 

Preliminär slutavräkning 2020/2019 -16,9 -10,1 

Mellankommunal utjämning 1,7 1,6 

Summa skatteintäkter 1085,5 1105,3 

Not 3 Generella statsbidrag och 
utjämning 

  

Inkomstutjämning 256,9 240,6 

Kostnadsutjämning 30,9 13,1 

Utjämning LSS 45,9 52,0 

Regleringsbidrag 24,2 16,6 

Fastighetsavgift 52,6 49,6 

Ökat flyktingmottagande 11,1 24,4 

Extra statsbidrag 2020 44,3 0,0 

Summa generella statsbidrag och 
utjämning 465,9 396,3 

Not 4 Årets resultat   

Kommunen 66,9 34,5 

Linde Stadshus AB -10,5 -32,8 

Summa årets resultat 56,4 1,7 

Resultat före bokslutsdispositioner   

Lindesbergs kommun 66,9 34,5 

Linde Stadshus AB 4,6 -2,7 

Fastigheter i Linde AB -35,7 -60,4 

Linde Energi AB 26,4 45,9 

Besök Linde AB 0,0 -8,9 

Summa bokslutsdispositioner 
bolagskoncernen 62,2 8,4 
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Noter Koncernen 2020 Koncernen 2019 

 
Not 5 Materiella 
anläggningstillgångar 

  

Mark, byggnader och tekniska 
anläggningstillgångar 

  

Kommunen 351,1 318,3 

Fastigheter i Linde AB 1778,4 1944,4 

Linde Energi AB 20,7 32,6 

Summa byggnader och mark 2150,2 2295,3 

   

Maskiner och inventarier   

Kommunen 41,3 38,7 

Fastigheter i Linde AB 40,5 0,0 

Linde Energi AB 399,8 380,1 

Besök Linde AB 0,0 0,0 

Summa maskiner och inventarier 481,6 418,8 

   

Övriga materiella 
anläggningstillgångar   

Besök Linde AB 0,0 0,2 

Fastigheter i Linde AB 324,2 36,5 

Linde Energi AB 11,0 4,5 

Summa övriga 
anläggningstillgångar 335,2 41,2 

Summa anläggningstillgångar 2967,0 2755,3 

   

Not 6 Kassa och bank   

Kommunen 318,2 246,1 

Linde Stadshus AB 0,0 0,4 

Fastigheter i Linde AB 139,8 125,4 

Linde Energi AB 99,0 64,4 

Besök Linde AB 0,0 0,0 

Summa kassa och bank 557,0 436,3 

   

Not 7 Eget kapital   

Ingående eget kapital 855,3 848,7 

Omstrukturering bolagen -10,0 4,9 

Årets resultat 56,4 1,7 

Summa eget kapital 901,7 855,3 

   

Not 8 Andra avsättningar   

Övriga avsättningar 13,6 20,5 

Uppskjutna skatter 65,2 62,1 

Summa andra avsättningar 78,8 82,6 
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Noter Koncernen 2020 Koncernen 2019 

   

Not 9 Långfristiga skulder   

Kommunen 13,0 9,6 

Linde Stadshus AB 90,5 90,5 

Fastigheter i Linde AB 2 031,9 1 807,2 

Linde Energi AB 75,0 75,0 

Eliminering interna poster   

Summa långfristiga skulder 2 210,4 1 982,3 

   

Not 10 Justering av 
rörelsekapitalets förändring 

  

Andra avsättningar 2,7 8,7 

Summa justering av 
rörelsekapitalets förändring 2,7 8,7 

   

Not 11 Justering av 
rörelsekapitalets förändring 

  

Förändring förråd -0,4 -2,6 

Förändring kortfristiga fordringar -42,9 -12,3 

Förändring kortfristiga skulder 10,4 18,1 

Summa justering rörelsekapitalets 
förändring -32,9 3,2 

   

Not 12 Panter och 
ansvarsförbindelser 

  

Pensionsförpliktelser 500,4 515,5 

Borgensförbindelser 139,3 140,1 

- varav förlustansvar egna hem 0,0 0,0 

- varav övriga förpliktelser 139,3 140,1 

Summa panter och 
ansvarsförbindelser 639,7 655,6 
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3.5 Driftredovisning per huvudverksamhet 

Huvudverksamhet Kostnad Intäkt Netto Nettobudget Avvikelse Bokslut 
2019 

Politisk verksamhet 5,9 0,0 5,9 7,2 1,3 7,4 

Gemensam verksamhet 195,5 94,4 101,1 106,3 5,2 105,2 

Infrastruktur, skydd mm 107,6 32,5 75,1 77,8 2,6 78,7 

Fritid och kultur 47,1 32,5 44,1 43,3 -0,7 41,4 

Pedagogisk verksamhet 804,4 142,3 662,1 658,0 -4,2 654,8 

Vård och omsorg 686,1 120,2 565,9 540,6 -25,3 535,1 

Särskilt inriktade insatser 32,5 16,5 16,0 17,7 1,7 12,1 

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

Summa driftverksamhet 1 887,9 417,7 1 470,2 1 450,8 -19,4 1 434,7 

Finansförvaltning 340,2 1 877,4 1 537,1 1 453,1 84,1 1 469,2 

Total summa 2 228,2 2 295,1 66,9 2,3 64,6 34,5 

3.6 Driftredovisning per nämnd 

Nämnd Kostnad Intäkt Netto Nettobudget Avvikelse Bokslut 
2019 

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

Kommunstyrelse 383,1 131,6 251,5 256,3 4,9 251,4 

- därav Utskottet för stöd och 
strategi 147,3 73,7 73,6 77,4 3,8 74,5 

- därav Tillväxtutskottet 130,7 29,2 101,6 99,7 -1,9 98,3 

- därav Vatten och renhållning 8,8 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

- därav 
Överförmyndarverksamhet 2,7 0,0 2,7 3,4 0,7 3,0 

- därav 
Samhällbyggnadsförbundet 
Bergslagen 

63,0 19,1 43,9 45,9 2,0 46,6 

- därav Räddningstjänst 30,5 0,8 29,7 29,9 0,2 29,0 

Barn- och utbildningsnämnd 772,0 134,2 637,9 638,8 0,9 632,5 

Socialnämnd 686,1 120,2 565,9 540,6 -25,3 535,1 

Samhällsbyggnadsnämnd 
Bergslagen 45,9 31,7 14,2 14,2 0,0 14,9 

Summa nämnder 1 887,9 417,7 1 470,2 1 450,8 -19,4 1 434,7 

Finansförvaltning 340,2 1 877,4 1 537,1 1 453,1 84,1 1 469,3 

Totalt 2 228,2 2 295,1 66,9 2 ,3 64,6 34,5 
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3.7 Investeringsredovisning 

Investeringar per nämnd 

Nämnd Utgifter Inkomster Netto Budget Avvikelse 

Kommunstyrelsen 55,2 -9,8 45,3 111,7 66,5 

- därav Utskottet för stöd och 
strategi 0,3 0,0 0,2 1,5 1,2 

- därav Tillväxtutskottet 16,4 -9,8 6,6 48,3 41,7 

- därav 
Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen 

12,5 0,0 12,5 20,3 7,7 

- därav Vatten och renhållning 26,0 0,0 26,0 41,6 15,6 

Barn- och utbildningsnämnd 4,5 0,0 4,5 9,5 5,0 

Socialnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Samhällsbyggnadsnämnden 0,6 0,0 0,6 0,5 0,0 

Summa investeringar per 
nämnd 60,3 -9,8 50,4 121,7 71,2 

Tillväxtutskottet 

Projekt Utgifter Inkomster Nettoinvestering Budget 2020 Avvikelse 

Industrirakan 
norra delen 0,3 0,0 0,3 0,0 -0,3 

Gång- och 
cykelväg 
Schrödersbacke 

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

Bussangöring 
Brotorpsskolan 10,6 0,0 10,6 1,7 -8,9 

Vändplan 
Guldsmedshyttan 3,0 0,0 3,0 4,2 1,2 

Ny väg Frövi N: a 
Bangatan 0,0 -9,2 -9,2 0,0 9,2 

Exploatering, 
industrimark 
Frövi 

1,6 0,0 1,6 17,5 15,9 

Nytt villaområde 
Lindesberg 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 

Frövi bangård 0,0 0,0 0,0 13,0 13,0 

Båtramp 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 

Robot 
industritekniska 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 

Lindesjön runt 0,4 0,0 0,4 0,4 0,0 

Summa 
investeringar 16,4 -9,8 6,6 48,3 41,7 
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Stöd och strategi 

Projekt Utgifter Inkomster Netto Budget Avvikelse 

Till kommunstyrelse 
förfogande 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 

E-tjänster 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 

Utrustning måltid 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 

Inventarier 
Lindbacka/Kyrkberget 0,3 0,0 0,3 0,0 -0,3 

Summa investeringar 0,3 0,0 0,3 1,5 1,2 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

Projekt Utgifter Inkomster Netto Budget Avvikelse 

Trafikåtgärder 0,5 0,0 0,5 0,4 -0,1 

Föryngring träd 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 

Trafiksäkerhetsåtgärder 2,5 0,0 2,5 2,7 0,2 

Tillgänglighetsanpassning 0,4 0,0 0,4 0,4 0,0 

Planerat underhåll av 
beläggning 1,7 0,0 1,7 1,7 0,0 

Renovering broar 1,5 0,0 1,5 10,0 8,5 

Väg och gatubelysning 
Ramsberg 1,4 0,0 1,4 1,0 -0,4 

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

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

Flugparken 2,4 0,0 2,4 0,9 -1,5 

Bryggor 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 

Reinvestering lekparker 0,3 0,0 0,3 0,5 0,2 

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

Fritidsbyn Lindesberg 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 

Park Vibyn i Frövi 0,3 0,0 0,3 0,2 -0,1 

Reinvestering Råsshallen 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 

Ismaskin Råssvallen 0,6 0,0 0,6 0,6 0,0 

Ny vattenledning, servis 
Råssvallen 0,1 0,0 0,1 0,1 -0,1 

Nya tvättbryggor 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 

Reinvestering Smedvallen 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 

Reningsanläggning 
Fellingsbrobad 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 

Akut underhåll idrott 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 

Summa investeringar 12,5 0,0 12,5 20,3 7,7 
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Vatten och renhållning 

Projekt Utgifter Inkomster Netto Budget Avvikelse 

Mindre ledningsarbeten 2,4 0,0 2,4 6,0 3,6 

Reservvattenledning Nora 
- Lindesberg 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 

Vattenkiosk Lindesberg 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 

Minireningsverk Öskevik- 
Mårdshyttan 4,0 0,0 4,0 5,0 1,0 

Gamla Vibyn 2,2 0,0 2,2 4,2 2,0 

Överföringsledning Löa- 
Vasselhyttan 0,5 0,0 0,5 6,5 6,0 

Reningsverk Lindesberg 0,7 0,0 0,7 2,1 1,4 

Mindre va-anläggningar 4,4 0,0 4,4 6,8 2,3 

Pumpstation Prästbron 3,4 0,0 3,4 3,0 -0,4 

Folkestorp etapp2 2,1 0,0 2,1 1,5 -0,6 

Gusselby verksområdet 0,1 0,0 0,1 3,0 2,9 

Projekt dagvatten 
Kristinavägen 

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

Idrottsvägen Fellingsbro 3,0 0,0 3,0 0,0 -3,0 

Summa investeringar 25,9 0,0 25,9 41,6 15,6 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Projekt Utgifter Inkomster Netto Budget Avvikelse 

Inköp mätningsfordon 0,6 0,0 0,6 0,5 -0,1 

Summa investeringar 0,6 0,0 0,6 0,5 -0,1 

Barn- och utbildningsnämnd 

Projekt Utgifter Inkomster Netto Budget Avvikelse 

Inventarier Brotorpsskolan 2,5 0,0 2,5 3,5 1,0 

Lindbackaskolan 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0 

Inventarier grundskolan 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 

Undervisningsinventarier 
gymnasiet 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 

Summa investeringar 4,5 0,0 4,5 9,5 5,0 
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3.8 Särredovisning 

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

Balansräkning Vatten (Mnkr) 2020 2019 

TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar   

Materiella anläggningstillgångar   

Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar 163,9 143,0 

Maskiner och inventarier 0,1 0,2 

Summa anläggningstillgångar 164,0 143,2 

   

Omsättningstillgångar   

Fordringar 0,0 0,0 

Likvida medel 0,0 0,0 

Summa omsättningstillgångar 0,0 0,0 

   

SUMMA TILLGÅNGAR 164,0 143,2 

   

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER   

Ingående eget kapital 4,2 4,6 

Årets resultat 1,9 -0,4 

Utgående eget kapital 6,1 4,2 

   

Avsättningar   

Andra avsättningar 2,4 1,3 

Summa avsättningar 2,4 1,3 

   

Skulder   

Långfristiga skulder 42,0 43,8 

Kortfristiga skulder 113,5 93,9 

Summa skulder 155,5 137,7 

   

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 164,0 143,2 
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Balansräkning Renhållning (Mnkr) 2020 2019 

TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar   

Materiella anläggningstillgångar   

Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar 0,4 0,6 

Maskiner och inventarier   

Summa anläggningstillgångar 0,4 0,6 

   

Omsättningstillgångar   

Fordringar 2,6 0,1 

Likvida medel 24,3 24,2 

Summa omsättningstillgångar 26,9 24,3 

   

SUMMA TILLGÅNGAR 27,3 24,9 

   

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER   

Ingående eget kapital 7,7 4,4 

Årets resultat 6,1 3,3 

Utgående eget kapital 13,8 7,7 

   

Avsättningar   

Andra avsättningar 11,2 15,3 

Summa avsättningar 11,2 15,3 

   

Skulder   

Långfristiga skulder 0,0 0,0 

Kortfristiga skulder 2,3 1,9 

Summa skulder 2,3 1,9 

   

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 27,3 24,9 
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 Protokollsutdrag 8 (23) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-03-30  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §38/21   Dnr: KS 2021/30 

 

Årsredovisning 2020 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Årsredovisningen för år 2020 antas 

2. Årets resultat 66 911 962:34 kronor - överskott förs till 
det egna kapitalet samt verksamheterna vatten och 
avlopp samt renhållning regleras mot respektive 
balansräkningsenhet enligt nedan: 

1 913 201:97 kronor förs till balansräkningsenheten för 
vatten och avlopp, 

6 073 385:30 kronor förs till balansräkningsenheten för 
renhållning. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelseförvaltningen överlämnar årsredovisningen för 
år 2020 till kommunstyrelsen.  

Kommunens resultat uppgår till 66 911 962:34 kronor. I 
resultatet ingår resultaten för va-enheten med överskott på 1 
913 201:97 kronor och överskott för renhållningsenheten med 6 
073 385:30 kronor.  

Information om det ekonomiska resultatet samt nämndernas 
resultat 2020 har på en övergripande nivå lämnats vid 
kommunstyrelsens sammanträde den 16 februari 2021. Detaljer 
från verksamheterna med syfte att utvärdera måluppfyllelse 
mm. för år 2020 har sedan presenterats vid analysdagen den 17 
mars 2021. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

1. Årsredovisningen för år 2020 antas 

2. Årets resultat 66 911 962:34 kronor - överskott förs till 
det egna kapitalet samt verksamheterna vatten och 
avlopp samt renhållning regleras mot respektive 
balansräkningsenhet enligt nedan: 



§26/21 Årsredovisning 2020 - KS 2021/30-13 Årsredovisning 2020 : Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 30 mars 2021 - Årsredovisning 2020

 Protokollsutdrag 9 (23) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-03-30  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

1 913 201:97 kronor förs till balansräkningsenheten för 
vatten och avlopp, 

6 073 385:30 kronor förs till balansräkningsenheten för 
renhållning. 

_____ 

För åtgärd: 

Ekonomienheten 

För kännedom: 

Alla nämnder och förvaltningar 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

 

 



§26/21 Årsredovisning 2020 - KS 2021/30-15 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 30 mars 2021 - Årsredovisning 2020 : Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 30 mars 2021 - Årsredovisning 2020

 Protokollsutdrag 8 (23) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-03-30  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §38/21   Dnr: KS 2021/30 

 

Årsredovisning 2020 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Årsredovisningen för år 2020 antas 

2. Årets resultat 66 911 962:34 kronor - överskott förs till 
det egna kapitalet samt verksamheterna vatten och 
avlopp samt renhållning regleras mot respektive 
balansräkningsenhet enligt nedan: 

1 913 201:97 kronor förs till balansräkningsenheten för 
vatten och avlopp, 

6 073 385:30 kronor förs till balansräkningsenheten för 
renhållning. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelseförvaltningen överlämnar årsredovisningen för 
år 2020 till kommunstyrelsen.  

Kommunens resultat uppgår till 66 911 962:34 kronor. I 
resultatet ingår resultaten för va-enheten med överskott på 1 
913 201:97 kronor och överskott för renhållningsenheten med 6 
073 385:30 kronor.  

Information om det ekonomiska resultatet samt nämndernas 
resultat 2020 har på en övergripande nivå lämnats vid 
kommunstyrelsens sammanträde den 16 februari 2021. Detaljer 
från verksamheterna med syfte att utvärdera måluppfyllelse 
mm. för år 2020 har sedan presenterats vid analysdagen den 17 
mars 2021. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

1. Årsredovisningen för år 2020 antas 

2. Årets resultat 66 911 962:34 kronor - överskott förs till 
det egna kapitalet samt verksamheterna vatten och 
avlopp samt renhållning regleras mot respektive 
balansräkningsenhet enligt nedan: 
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 Protokollsutdrag 9 (23) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-03-30  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

1 913 201:97 kronor förs till balansräkningsenheten för 
vatten och avlopp, 

6 073 385:30 kronor förs till balansräkningsenheten för 
renhållning. 

_____ 

För åtgärd: 

Ekonomienheten 

För kännedom: 

Alla nämnder och förvaltningar 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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    KS 2021/23 

    

 Personalenheten 
 
Carina Fyrpil 
 
 0581-810 20 
 
carina.fyrpil@lindesberg.se 

  

 

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

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

Kommunstyrelsen  
           

 

Personalekonomiskt bokslut 2020 

Förslag till beslut 

Personalchef och kommunstyrelsens ordförande föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige godkänna 

 Redovisningen i form av personalekonomiskt bokslut 2020, en 
övergripande redogörelse gällande personalrelaterade delar för 
Lindesbergs kommun som arbetsgivare. 

                    
 

Ärendebeskrivning 

Årligen sammanställs en redovisning för Lindesbergs kommun som 
arbetsgivare kopplat till ett flertal områden såsom exempelvis kostnader, 
hälsa, personalomsättning, arbetad tid, anställningsförhållande, 
kompetensförsörjning med mera. Sammanställningen är tänkt både som 
information men också ligga till grund för fortsatt arbete med analys och 
aktivt arbete för att utveckla kommunen som attraktiv arbetsgivare. Det 
yttersta ansvaret som arbetsgivare ligger hos politiken vilket innebär att det 
är viktigt med kunskap om personalrelaterade frågor. 
 
Kortfattad sammanfattning av 2020 är: 
 1 november hade kommunen 1 886 tillsvidareanställda 
 80 procent av medarbetarna var kvinnor och 20 procent män 
 144 medarbetarna slutade sin anställning vid Lindesbergs kommun 
 207 medarbetare ändrade sysselsättningsgrad, yrkesbenämning eller 

arbetsplats. 
 72 procent var heltidsanställda – av kvinnorna 69 procent och av männen 

84 procent. 
 Genomsnittlig sysselsättningsgrad var bland kvinnor 93,6 procent och 

bland män 96,2 procent. Totalt 94,1 procent. 
 Medelåldern 2020 för kommunens medarbetare var 46,9 år. 
 Sjukfrånvaron var 6,84 procent av ordinarie arbetstid. 
 Kostnad för vår företagshälsovård uppgick till 2 miljoner kronor. 
 48 medarbetare anmälde en arbetsskada. 
 36 medarbetare har under året gått i pension. 
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Ärendets beredning 

Personalenheten sammanställer personalekonomiskt bokslut och de källor 
som används för framtagande är kommunens personal- och löneadministrativa 
system samt ekonomisystem. 

Bengt Storbacka Carina Fyrpil 
Kommunstyrelsens ordförande Personalchef 

Bilagor: 

 Personalekonomiskt bokslut 2020 
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2020 – ett riktigt utmanande år! 
 
Tack alla medarbetare!  

 
2020 inleddes som vanligt men övergick under tidig vår till något som vi aldrig varit med 
om tidigare. Inom alla kommunens verksamheter har vi fått ställa om på olika sätt. Våra 
medarbetare möter medborgarna i livets alla skeden. Omställningen som pandemin krävt 
har därmed slagit olika. Det som är gemensamt är att alla har ställt om och gjort det på ett 
fantastiskt sätt.  
 
Sjukfrånvaron har ökat mot tidigare år och det kan till stor del härledas till de 
rekommendationer som folkhälsomyndigheten gett. Kommunens ökade sjuktal ses 
därmed som en del i att våra medarbetare bidragit till minskad smittspridning i 
samhället. 
 
I medarbetarenkäten är det frågan ”Mitt arbete känns meningsfullt” som får det högsta 
utfallet. Att Lindesbergs kommun kan erbjuda meningsfulla uppdrag är en mycket viktig 
del i att vara en attraktiv arbetsgivare. Att arbeta inom en så bred verksamhet som 
kommunen erbjuder gör att medarbetare kan vidareutvecklas inom sitt uppdrag eller kanske 
välja att ta nya uppdrag, ett sätt att möjliggöra så kallade karriärvägar. Konkurrensen på 
arbetsmarknaden är stor men vi kan ändå konstatera att verksamheterna haft en något 
lägre personalomsättning än tidigare år. 
 
Ett personalekonomiskt bokslut innehåller mycket övergripande fakta och statistik och 
tanken är att redovisningen ska utgöra en uppföljning av året som gått samt vara en 
grund för dialog och analys. Vad behöver kommunen utveckla, förändra och förstärka 
genom strategiska beslut kring våra personalpolitiska områden för att vara en fortsatt 
attraktiv arbetsgivare? 
 
Med en stark tro på Lindesbergs kommun som attraktiv arbetsgivare, överlämnar 
kommunstyrelsen 2020 års personalekonomiska bokslut till kommunfullmäktige. 
 
 
Bengt Storbacka    Carina Fyrpil 
Kommunstyrelsens ordförande  Personalchef 
 

  



§27/21 Personalekonomiskt bokslut 2020 - KS 2021/23-1 Personalekonomiskt bokslut 2020 : Personalekonomiskt bokslut 2020

3 

Innehållsförteckning 
 Sid  

Innehållsförteckning ...................................................................................................................................... 3 

Sammanfattning ............................................................................................................................................... 4 

1. Personalstruktur ................................................................................................................................. 5 

1.1. Antal anställda ............................................................................................................................... 5 

1.2. Personalomsättning .................................................................................................................... 5 

1.3. Kompetensförsörjning................................................................................................................ 6 

1.4. Anställda inom olika verksamhetsområden ...................................................................... 7 

Fördelning kvinnor och män .................................................................................................... 8 

Chefer ................................................................................................................................................ 8 

1.5. Hel- och deltidsanställda ........................................................................................................... 8 

1.6. Genomsnittlig sysselsättningsgrad ........................................................................................ 9 

1.7. Ålder ............................................................................................................................................... 10 

1.8. Pensioner ...................................................................................................................................... 10 

1.8.1. Pensionskostnader ............................................................................................................ 10 

1.8.2. Påbörjade pensioner ......................................................................................................... 11 

1.8.3. Planerade pensionsavgångar ......................................................................................... 11 

2. Lönestatistik ....................................................................................................................................... 13 

2.1. Medellön ....................................................................................................................................... 13 

2.2. Lönespridning ............................................................................................................................. 14 

3. Resursanvändning – arbetad tid .............................................................................................. 15 

3.1. Anställningsform ....................................................................................................................... 15 

3.2. Fyllnads- och övertid ............................................................................................................... 16 

4. Hälsa och arbetsmiljö .................................................................................................................... 17 

4.1. Sjuktal – nyckeltal ..................................................................................................................... 17 

4.2. Icke diskriminering inklusive jämställdhet ..................................................................... 21 

4.3. Arbetsskador 2020 ................................................................................................................... 22 

5. Personalkostnader .......................................................................................................................... 23 

6. Definitioner ......................................................................................................................................... 24 

  



§27/21 Personalekonomiskt bokslut 2020 - KS 2021/23-1 Personalekonomiskt bokslut 2020 : Personalekonomiskt bokslut 2020

4 

Sammanfattning 
 

Följande fakta är hämtad ur Lindesbergs kommuns personalekonomiska bokslut  

för 2020:  

 1 november hade kommunen 1 886 tillsvidareanställda, vilket var 41 fler än 2019. 
 Av kommunens medarbetare var cirka 80 procent kvinnor och 20 procent män. 
 Under 2020 slutade 144 medarbetare sin anställning vid Lindesbergs kommun. 
 207 medarbetare ändrade sysselsättningsgrad, yrkesbenämning eller arbetsplats. 
 72 procent var heltidsanställda – av kvinnorna 69 procent och av männen 84 procent. 
 Genomsnittlig sysselsättningsgrad var bland kvinnor 93,6 procent och bland män 96,2 

procent. Totalt 94,1 procent. 
 Medelåldern 2020 för kommunens medarbetare var 46,9 år. 
 Sjukfrånvaron var 6,84 procent av ordinarie arbetstid. 
 Kostnad för vår företagshälsovård uppgick till 2 miljoner kronor. 
 48 medarbetare anmälde en arbetsskada. 
 36 medarbetare har under året gått i pension. 
 Uppgifterna i det personalekonomiska bokslutet är tagna ur kommunens personal- 

och löneadministrativa system samt ekonomisystem. 
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1. Personalstruktur 

1.1. Antal anställda 
 
Anställda – Antal tillsvidareanställda 2020-11-01 

Förvaltning Kvinnor Män Totalt 
Barn- och utbildningsförvaltningen 561 205 766 
Kommunledningskontor 105 29 134 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen  37 22 59 
Socialförvaltningen 753 99 852 
Tillväxtförvaltningen 49 26 75 

Totalt kommunen 1505 381 1 886 
 
Lindesbergs kommun hade 1 november 1 886 tillsvidareanställda vilket är en ökning med  
41 personer mot föregående år. Omräknat till heltider var antalet årsarbetare 1 775 
jämfört med 1 724 föregående år. 
 
Andelen tillsvidareanställda män fortsätter sakta öka och är nu 20,2 %. Ökningen var  
0,4 procentenheter jämfört med 2019. 
 

1.2. Personalomsättning 
 

Extern personalomsättning –  

antal som slutat sin anställning vid  

kommunen 

 2020 
  
Pension 36 
Hel sjukersättning 1 
Andra orsaker 107 
  
Totalt kommunen 144 

 
 
Intern personalomsättning –  

antal som ändrat sin anställning 

 2020 
  
Annan sysselsättningsgrad 125 
Byte av arbetsplats 55 
Annan yrkesbenämning 27 
  
Totalt kommunen 207 

 

 
Den externa personalomsättningen har fortsatt att minska under 2020. Årets 144 i 
omsättning är 30 färre jämfört med 2019. Tillsvidareanställda medarbetare som ändrat 
sin sysselsättningsgrad var dubbelt så många 2020 jämfört med 2019. Detta beror till stor 
del på Heltidsresan samt ändrat heltidsmått för nattpersonal inom Socialförvaltningen. 
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För hela kommunen var den externa personalomsättningen 8 % (chefer inkluderade). 16 
chefer blev nyanställda eller fick förändrade uppdrag under 2020 vilket motsvarar 
chefsomsättning på 20 %. 
 

1.3. Kompetensförsörjning 
Det är en stor utmaning att rekrytera till flera olika befattningar. Det ställer höga krav på 
oss som arbetsgivare att attrahera och rekrytera personal men även att titta på nya 
arbetssätt för att lösa behovet av kompetens. Vi behöver fokusera på att få våra 
kompetenta medarbetare att vilja fortsätta utvecklas hos oss, samtidigt som vi önskar få 
kompetenta sökande – välja att arbeta vid Lindesbergs kommun. Totalt beräknas knappt 
500 personer gå i pension de närmsta 10 åren. Till detta behöver det planeras för en 
personalomsättning på ca 15 % per år. 
 
Varje verksamhet ansvarar för att planera för kompetensförsörjning inom sin 
verksamhet. Det finns inget enkelt recept eller en given lösning på hur vi ska lösa 
utmaningen kompetensförsörjning, utan det krävs ett långsiktigt arbete på alla nivåer och 
olika insatser – stora som små. Arbetet med kompetensförsörjning går därmed hand i 
hand med ett aktivt arbetsmiljöarbete, samverkan och fokus på ett gott ledarskap. Den 
absolut främsta fördelen Lindesbergs kommun kan ha är att varje medarbetare, chef och 
inte minst alla fackligt förtroendevalda är goda ambassadörer för sina uppdrag och sin 
arbetsplats. Att arbeta inom en så bred verksamhet som kommunen erbjuder gör att 
medarbetare kan vidareutvecklas inom sitt uppdrag eller kanske välja att ta nya uppdrag, 
ett sätt att möjliggöra så kallade karriärvägar. 
 
Lindesbergs kommun är en del i regionens gemensamma arbete för att ta fram en 
kompetensförsörjningsstrategi där det ska visa på områden som vi kan arbeta vidare med 
för att täcka in om det behöver satsas på gemensamma utbildningar som härrör till ”Nära 
vård”. 
 
Sveriges kommuner och regioner är tydliga med att offentlig sektor kan lösa en del av 
bristen på personal genom att låta de med deltidsanställning få möjlighet till heltids-
arbete. Handlingsplan för ökat antal heltider inom Kommunals avtalsområde, den så 
kallade Heltidsresan, går framåt i kommunen. Andelen heltider har ökat och genomsnittlig 
sysselsättningsgrad likaså.  
 

När det är svårt att rekrytera rätt kompetens kan förlängning av arbetslivet vara 
ytterligare en strategi som hjälper oss på vägen. Redan idag finns det flera personer som 
gått i pension, som väljer att arbeta kvar på timme eller i ett tidsbegränsat uppdrag. Det är 
positivt ur flera aspekter att kunna tillvarata kompetens hos äldre medarbetare med lång 
erfarenhet. 
 
Det är tydligt att tjänster med trygga anställningsvillkor är mer attraktiva än vikariat eller 
deltidstjänster. Det finns verksamheter som provar att anställa personer på heltid och 
tillsvidare som i praktiken fungerar som vikarier och arbetar på olika arbetsplatser. Dessa 
tjänster är både lättare att tillsätta och bidrar till ökad kvalité i verksamheten jämfört 
med någon som enbart arbetar enstaka tillfällen. 
 
Fortsatt utvecklingsarbete har skett inom kommunen genom KOM-KR, kommunens 
omställningsavtal som gäller för i princip alla kommunens medarbetare. Under 2020 har 
kommunen haft möjlighet att ansöka om medel för att genomföra kompetenshöjande 
insatser i syfte att förebygga arbetsbrist, drygt 465 000 kronor. Lindesbergs kommun har 
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sökt och fått beviljat den summa som fanns avsatt för Lindesberg. Bland annat har 
insatser godkänts gällande validering till undersköterskeutbildning, kompetensutveckling 
för barnskötare, handledning samt förändringsledning och förändringsledarskap för 
chefer. 
 
Under året har vi arbetat med att ta fram ett utvecklingsprogram för framtida ledare inom 
kommunen. Syftet är att stärka vår tillgång på första linjens chefer genom att skapa 
intresse och ge förutsättningar för framtida ledare att bli mer rustade inför en chefsroll. 
Satsningen ger även möjlighet för medarbetare att utvecklas vidare inom kommunen 
vilket ger oss förutsättningar att behålla viktig kompetens. 
 
Pandemin har på olika sätt påverkat våra verksamheter och ställt oss inför nya 
utmaningar att tillvarata och behålla kompetens. Vissa verksamheter har ställt om utifrån 
att ge medarbetare förutsättningar för att kunna arbeta på distans. Genom att hitta nya 
arbetssätt och använda digital teknik har detta varit möjligt och kompetensen 
tillvaratagits. För verksamheter där distansarbete inte är möjligt har det under perioder 
varit svårare att lösa bemanningen. Behovet av vikarier har dock minskat inom barn- och 
utbildning som en konsekvens av framförallt distansundervisning. Överlag har pandemin 
bidragit till en ökad ansträngning och belastning för många personalgrupper och för att 
kunna behålla kompetens under och efter en pandemi är ett aktivt arbetsmiljöarbete 
avgörande.  
 

1.4. Anställda inom olika verksamhetsområden 
Personalgrupp 2020-11-01 Kvinnor Män Totalt 
    

Förvaltningschef 3 5 8 
Chefer 61 17 78 
     

Handläggare 33 14 47 
Administratör 63 5 68 
     

Vård och stöd     
Sjuksköterska 43 9 52 
Vård- och stödpersonal med yrkesutbildning 538 54 592 
Vårdbiträde, vårdare 65 19 84 
    
Rehabilitering och förebyggande arbete (ex. arbetsterapeut) 30 2 32 
    
Socialt och kurativt arbete (ex. socialsekreterare) 50 14 64 
    
Utbildning och förskola     
Lärare, specialpedagog  207 99 306 
Förskollärare, lärare fritidshem 152 5 157 
Övrigt arbete inom utbildning och förskola 146 70 216 
 

    

Kultur- och turismarbete 26 15 41 
     

Fysisk samhällsplanerare, miljöinspektör, ingenjör 25 16 41 
Tekniker, IT,  2 13 15 
     
Vaktmästare 0 13 13 
     

Kock och måltidspersonal 61 11 72 
 

   

Totalt kommunen 1 505 381 1 886 
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Fördelning kvinnor och män 

80 % av våra tillsvidareanställda medarbetare är kvinnor. Inom de flesta personalgrupper 
dominerar kvinnorna i antal. I fyra av samtliga personalgrupper ligger den siffran över  
90 %. Inom tre personalgrupper dominerar män, och dessa återfinns inom grupperna 
förvaltningschef, vaktmästare samt tekniker IT. De grupper som har den mest jämna 
fördelningen mellan män och kvinnor är fysisk samhällsplanerare, miljöinspektör, 
ingenjör, kultur och turismarbete, lärare samt övrigt arbete inom utbildning och förskola. 

Chefer 

74 % kvinnor och 26 % män återfinns inom chefsgruppen i Lindesberg, vilket är en 
ökning med 1 procentenhet av kvinnor som är chefer.   
 

1.5. Hel- och deltidsanställda 

Av kommunens tillsvidareanställda innehar 72 % heltid och 28 % deltid. Genom ett aktivt 
arbete under flera år för att öka andelen heltider så har det för 2020 visat sig en ökning på 
2 procentenheter, vilket främst tillskrivs befattningar inom Kommunals avtalsområde. 
Vid en jämförelse med andelen heltidsanställda 2014 så var siffran 64% mot dagens 72%.   
 
Andel tillsvidareanställda per sysselsättningsgrad 

 

 
 
 
Procentuell fördelning av hel- och deltidsanställningar  

för kvinnor respektive män 

 2018 2019 2020 

Heltidsanställda kvinnor i % av samtliga kvinnor 65,7 66,5 69,2 

Deltidsanställda kvinnor i % av samtliga kvinnor 34,3 33,5 30,8 

Heltidsanställda män i % av samtliga män 85,3 83,9 83,5 

Deltidsanställda män i % av samtliga män 14,7 16,1 16,5 

 
Under 2020 ökade andelen heltidsanställda kvinnor medan andelen heltidsanställda män 
minskade något, men marginellt. Det finns en tydligt högre andel män som har en 
heltidsanställning i förhållande till kvinnor, vilket förklaras av att män i högre omfattning 
befinner sig inom befattningar som av tradition är heltid i grunden.  
I siffrorna för deltid återfinns också de medarbetare som har en icke tidsbegränsad 
sjukersättning. 

-74%
5%

75-99%
23%
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Andel heltidsanställda i procent per förvaltning 

Förvaltning Kvinnor Män Totalt 
    
    
Barn- och utbildningsförvaltningen 85,0 89,3 86,2 
Kommunledningskontor 81,0 89,7 82,8 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 89,2 95,5 91,5 
Socialförvaltningen 53,0 62,6 54,1 
Tillväxtförvaltningen 95,9 100,0 97,3 
    

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

1.6. Genomsnittlig sysselsättningsgrad 
 
Genomsnittlig sysselsättningsgrad – tillsvidareanställda 2020-11-01 i procent 

Förvaltning Kvinnor Män Totalt 
    
    
Barn- och utbildningsförvaltningen 96,4 97,2 96,7 
Kommunledningskontor 94,9 97,6 95,5 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 97,7 98,9 98,1 
Socialförvaltningen 90,7 92,1 90,8 
Tillväxtförvaltningen 99,1 100,0 99,4 
    

 
Det är de kvinnodominerade yrkesgrupperna inom vård och omsorg som har de lägsta 
genomsnittliga sysselsättningsgraderna. Men för 2020 kan vi se en ökning både på 
genomsnittlig sysselsättningsgrad och andelen heltider inom vård och omsorg. Den 
genomsnittliga sysselsättningsgraden har ökat 2 procentenheter jämfört med 2019, till 
88,3 %. Andelen heltider har ökat med hela 7 procentenheter jämfört med 2019, till  
45,9 % vilket är mycket glädjande. 
 
Genomsnittlig sysselsättningsgrad – tillsvidareanställda 2020-11-01 i procent 

 2019 2020 
   
Kvinnor 92,7 93,6 
Män 96,2 96,2 
   
Totalt 93,4 94,1 

 
Kvinnors genomsnittliga sysselsättningsgrad har ökat med 0,9 procentenheter.  Det har i 
positiv riktning påverkat den totala sysselsättningsgraden som nu är 94,1 %, det vill säga 
även en total ökning med 0,7 procentenheter jämfört med 2019. 
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1.7. Ålder 
Medelåldern 2020 var vid kommunen 46,9 år vilket är i princip lika som föregående år. 
Flest medarbetare vid kommunen är 40–49 år till skillnad från 2019 då flest var i gruppen 
50–59 år.  
 

 
 

1.8. Pensioner 

1.8.1. Pensionskostnader 

 
Pensionskostnader 2016-2020 (Mkr) 
 

Pensionskostnader exklusive löneskatt 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

2019 
 

2020 
      
Ålderspension 10,9 10,7 10,8 10,5 10,2  
Intjänad pensionsrätt 971231 16,4 18,1 19,6 20,0 20,9 
Visstidspensioner 0,1 0,1 0 0 0 
Efterlevandepension 1,7 1,8 2,0 2,2 2,1  
Särskild avtalspension 0 0 0 0 0 
Övrigt 0,2 0 0 0 0 
      
Summa 29,3 30,7 32,4 32,7 33,2 
 

Avsättningar och pensionsförpliktelser inklusive löneskatt 
 
KAP-KL och AKAP-KL Avgiftsbestämd ålderspension 

 
39,2 

 
43,7 

 
45,0 

 
45,1   

 
44,9 

Pensionsåtaganden t o m 1997 585,
3 

567,
2 

537,
5 

515,5 500,4 

Förmånsbestämd ålderspension över 7,5 Bb 90,2 92,9 89,1 100,6 113,5 
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1.8.2. Påbörjade pensioner 

 
Påbörjade pensionsutbetalningar 2016-2020 

  

2016 
 

2017 
 

2018 
 

2019 
 

2020 

      
Ålderspension 62 59 44 52 54 
Visstidspension 0 0 0 0 0 
Efterlevandepension *13 *11 *6 *3 9 
Familjepension 1 0 2 0 0 
Livräntor 20 17 12 7 4 
Särskild avtalspension 0 0 0 0 0 

*  Varav 1 barnpension 
 

 

 

1.8.3. Planerade pensionsavgångar 

 
Pensionsavgångar 2021–2030 

 
 
Vid beräkningen av planerade pensionsavgångar utgår den från att pension sker vid 65 år. 
Under 2020 har 63 medarbetare valt att arbeta kvar efter fyllda 65 år. Motsvarande siffra 
tidigare år har varit 22–23 medarbetare. För att möta rekryteringsbehovet som finns 
inom offentlig sektor är det viktigt att fler medarbetare väljer att kvarstå i arbete längre. 
 
Kurvan kan komma att förskjutas i och med att nya regler gällande pension genomförts. 
Från och med 1 januari 2020 höjdes åldern i lagen om anställningsskydd för rätten att 
kvarstå i anställning till 68 år från 67 år. Även åldersgränsen för uttag av allmän pension 
höjdes till 62 år från 61år. 
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Avgångar åldersmässigt 2020 

Födelseår Antal 
  
1953 4 
1954 3 
1955 8 
1956 10 
1957 7 
1958 4 
Totalt 36 

Av de 36 personer som år 2020 har arbetat fram till 
pensionsavgången tillhörde 17 personer Kommunals 
yrkesområden och resterande övriga yrken.  
 
Den genomsnittliga pensionsåldern för hela gruppen 
var 64 år och 3 månader. Avgångarna fördelar sig 
åldersmässigt enligt tabellen till vänster. 
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Åldersintervall personalgrupp 2020-11-01 20-29 
år 

30-39 
år 

40-49 
år 

50-59 
år 

60- 
år 

Totalt 

Förvaltningschef   3 4 1 8 
Chefer  13 29 31 5 78 
       
Handläggare 4 13 9 17 4 47 
Administratör 1 10 14 28 15 68 
       
Vård och stöd       
Sjuksköterska 2 11 10 17 12 52 
Vård- och stödpersonal med yrkesutbildning 71 111 140 171 99 592 
Vårdbiträde, vårdare 31 18 8 14 13 84 
       
Rehabilitering och förebyggande arbete  
(t ex arbetsterapeut, psykolog) 

1 8 8 11 4 32 

       
Socialt och kurativt arbete  
(t ex socialsekreterare) 

10 15 15 13 11 64 

       
Utbildning och förskola       
Lärare, specialpedagog  17 45 113 82 49 306 
Förskollärare, lärare fritidshem 9 20 37 64 27 157 
Övrigt arbete inom utbildning och förskola 42 37 54 55 28 216 
       
Kultur-, turism och friluftsarbete 1 14 11 12 3 41 
       
Fysisk samhällsplanerare, miljöinspektör, 
ingenjör 

12 12 7 8 2 41 

Tekniker, IT,   1 4 8 2 15 
       
Vaktmästare   3 6 4 13 
       
Kock och måltidspersonal 4 12 16 26 14 72 
       
Totalt kommunen 205 340 481 567 293 1 886 

 
  



§27/21 Personalekonomiskt bokslut 2020 - KS 2021/23-1 Personalekonomiskt bokslut 2020 : Personalekonomiskt bokslut 2020

13 

2. Lönestatistik 
Lindesbergs kommun arbetar aktivt med lönebildningsarbete. Kommunen tar ansvar för 
de löneavtal som finns och intentionerna som parterna kommit överens om. Löne-
bildningsarbete betraktas som styrmedel vars syfte är att utveckla den kommunala 
verksamheten utifrån lokala förutsättningar. Lönebildningen är en del i personalpolitiken 
och ska stimulera och motivera till förbättringar både vad gäller effektivitet, produktivitet 
och kvalitet i verksamheterna. Den ska också bidra till att trygga personalförsörjningen på 
kort och lång sikt. Kontinuerlig dialog mellan politik, ledningsgrupper, chefer och fackliga 
organisationer är grunden till en fortsatt utveckling för att kunna representera en 
gemensam lönebildning. Arbetsvärdering och lönekartläggning är en naturlig del i 
lönebildningen och Lindesbergs kommun arbetar tillsammans med fackliga 
organisationer för att ha en könsneutral lönepolitik. 
 

2.1. Medellön 
I nedanstående tabell har endast personalgrupper med tio eller fler personer tagits med.  
Lönen för deltidsanställda är uppräknad till heltidslön. 
 

Medellön i kronor per månad – tillsvidareanställda 2020-11-01 

Personalgrupp  Kvinnor Män Totalt 

Kvinnors lön i 
förhållande till 
männens i % 

Administration     
Enhetschef KLK, SBB, Tillväxtförv 48 100 50 400 48 518 95,44 
Enhetschef SOC 44 647 44 850 44 663 99,55 
Rektor  52 655 52 520 52 610 100,20 
Administratör, personal/löner 29 950 28 016 29 830 106,90 
Administratör, skola/fritid 30 141 40 350 30 651 74,70 
Vård och stöd     
Sjuksköterska 
funk.nedsätt/äo/geriatrik 

40 562 41 957 40 808 96,68 

Skolsköterska 39 601 39 900 39 624 99,25 
Undersköterska hemtjänst 26 817 25 704 26 743 104,33 
Undersköterska särskilt boende 26 201 25 609 26 156 102,31 
Stödassistent 26 638 24 798 26 434 107,42 
Skötare behandlingsarbete 27 872 27 308 27 781 102,07 
Arbetshandledare 27 700 27 040 27 535 102,44 
Vårdbiträde särskilt boende 22 143 20 899 21 960 105,95 
Vårdbiträde hemtjänst 22 541 20 304 21 931 111,02 
Vårdare gruppboende 23 227 24 070 23 528 96,50 
Personlig assistent 26 232 25 350 26 146 103,48 
Personlig vårdare 23 613 23 917 23 683 98,73 
Rehabilitering och förebyggande arbete    
Arbetsterapeut 33 747  33 747 0,00 
Socialt och kurativt arbete     
Socialsekreterare barn och unga 34 344 33 867 34 248 101,41 
Socialsekreterare ekonomiskt bistånd 32 509  32 509 0,00 
Socialsekreterare övrigt 37 582 40 517 38 211 92,76 
Skola och barnomsorg     
Lärare grundskola åk F-3 36 025 34 350 35 984 104,88 
Lärare grundskola åk 4-6 38 691 37 783 38 487 102,41 
Lärare grundskola åk 7-9 38 551 40 515 39 265 95,15 
Lärare gymnasium allm ämnen 39 948 40 734 40 246 98,07 
Lärare gymnasium yrkesämnen 37 159 40 633 39 475 91,45 
Lärare praktiska/estetiska ämnen 37 652 38 976 38 472 96,60 
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Medellön i kronor per månad – tillsvidareanställda 2020-11-01 

Personalgrupp  Kvinnor Män Totalt 

Kvinnors lön i 
förhållande till 
männens i % 

Specialpedagog 43 311 46 900 43 500 92,35 
SFI-lärare 38 331 38 613 38 434 99,27 
Lärare kulturskolan 34 358 35 111 34 734 97,86 
Förskollärare 33 055 32 700 33 052 101,09 
Fritidspedagog 34 098 34 113 34 101 99,96 
Elevassistent 25 283 24 702 25 004 102,35 
Barnskötare 25 086 23 498 24 806 106,76 
Instruktör/Handledare 31 870 33 450 32 985 95,28 
Teknikarbete     
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 33 747 30 500 33 567 110,65 
Tekniker, IT 33 850 33 214 33 312 101,92 
Vaktmästare  28 701 28 701 0,00 
Köks- och måltidsarbete     
Kock/Kokerska 26 940 27 465 27 026 98,09 
Måltidspersonal 24 238 24 040 24 215 100,82 
Totalt kommunen 31 003 33 656 31 540 92,12 

 
2020 var kvinnornas medellön drygt 92 % av männens, en ökning jämfört med 2019 med 
ca 2 procentenheter. Skillnaden mellan kvinnors och mäns löner minskar årligen och 
sedan 2008 är det en resa på 6 procentenheter. Den främsta förklaringen till skillnaden i 
medellön är att kvinnor och män till stor del är verksamma inom olika yrken. Inom 
Lindesbergs kommun har vi en större andel kvinnor som arbetar inom yrken där arbetets 
krav och svårighetsgrad är lägre. Ett flertal av de traditionellt manliga yrkena återfinns 
inom kommunalförbundet Samhällsbyggnad Bergslagen och Nerikes Brandkår. 
 
Löneutveckling för tillsvidareanställda – Medellön 

 2018 2019 2020 
    

Kvinnor 29 741 30 329 31 003 
Män 33 282 33 561 33 656 
    
Totalt 30 419 30 970 31 540 

 
Medellönen totalt vid kommunen var 31 540 kr/månad, en ökning med 570 kr från 2019. 
 

2.2. Lönespridning 
Lönespridning är ett mått som visar löneskillnader inom eller mellan olika kategorier av 
anställda. 
 
Lönespridning 2020-11-01 – tillsvidareanställda 

 10:e percentilen Median 90:e percentilen 
 2019 2020 2019 2020 2019 2020 
       
Kvinnor 23 600 23 883 28 338 28 895 39 500 40 886 
Män 23 100 23 200 32 975 32 900 43 975 44 075 
       
Totalt 23 599 23 700 28 940 29 293 40 400 41 550 

 

Total lönespridning bland kommunens tillsvidareanställda ligger på 61 %, en ökning med 

3 procentenheter jämfört med 2019.  
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3. Resursanvändning – arbetad tid 

3.1. Anställningsform 
 
Total arbetad tid i förhållande till  

anställningsform 2020, i procent 

 Totalt 
  
Timavlönade 7,4 
Tidsbegränsat anställda 12,0 
Tillsvidareanställda 80,6 
  
Totalt 100,0 

 
Jämfört med 2019 ökade andelen tillsvidareanställda med 4 procentenheter. Ökningen är 
glädjande eftersom tillsvidareanställningar är mest attraktivt för både medarbetaren och 
arbetsgivaren. Är det brist på sökande med rätt kvalifikationer blir det dock inte möjligt, 
utan anställningen blir då tidsbegränsad. Timavlönade har ökat marginellt jämfört med 
föregående år och en minskning med 4 procentenheter har skett av de tidsbegränsat 
anställda.  
 
Utveckling av antal årsarbeten – totalt arbetad tid 

 

 
 
Andel tillsvidareanställa per förvaltning 

 2019 2020 
Barn- och utbildningsförvaltningen 75% 82% 
Kommunledningskontor 94% 94% 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 93% 94% 
Socialförvaltningen 78% 78% 
Tillväxtförvaltningen 53% 70% 

 
Mellan förvaltningarna finns skillnader i fördelningen per anställningsform. Inom 
Socialförvaltningen är det vanligare med timavlönade än tidsbegränsat anställda. När det 
gäller Tillväxtförvaltningen, som hanterar arbetsmarknadsåtgärder, är det naturligt att 
andelen tidsbegränsat anställda är hög. Dock har en markant minskning av tidsbegränsat 
anställda skett inom Tillväxtförvaltningen, kopplat till arbetsmarknadsåtgärder. Ca 25 
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årsarbetare färre jämfört med 2019 har haft en anställning inom dessa åtgärder. Detta har 
lett till att andelen tillsvidareanställa inom Tillväxtförvaltningen har ökat rejält. Men det 
kan vara en tillfällig förändring under 2020 med hänsyn till Coronapandemin. 
 

3.2. Fyllnads- och övertid 
 
Fyllnads- och övertid 2020 

Typ av tid Timmar 
  
Fyllnadstid månadslön 29 005 
Övertid vid månadslön 21 476 
Övertid vid timlön 4 743 
  
Totalt 55 224 

 
Mer- och övertidstimmarna motsvarar 28 heltidsanställda vilket är en minskning med  
3 jämfört med 2019.  
 
Fyllnads- och övertid i timmar per förvaltning 2020 

 Fyllnadstid 
månadslön 

Övertid 
månadslön 

Övertid  
vid timlön 

Totalt 

     
Barn- och utbildningsförvaltningen 7 243 6 345 130 13 718 
Kommunledningskontoret 540 1 243 0 1 783 
Samhällsbyggnadsförv Bergslagen  0 55 0 55 
Socialförvaltningen 21 222 13 618 4 613 39 453 
Tillväxtförvaltningen 0 215 0 215 
     
Totalt kommunen 29 005 21 476 4 743 55 224 

 
De förvaltningar som minskat fyllnads- och övertidstimmar mest jämfört med 2019 är 
Barn- och utbildningsförvaltningen och Kommunledningskontoret. Inom 
Socialförvaltningen finns en ökning av övertid både för månadsavlönade och timavlönade 
(motsvarande 2 årsarbetare), men då fyllnadstid för månadsavlönade har minskat blir 
den totala ökningen endast 0,5 årsarbetare. Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
och Tillväxtförvaltningen är i stort sett oförändrade. 
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4. Hälsa och arbetsmiljö 
 
Hälsa och arbetsmiljö är en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet och ett naturligt 
inslag i såväl den dagliga verksamheten som den långsiktiga planeringen på alla nivåer i 
vår organisation. Att aktivt arbeta med ett inkluderande förhållningssätt innebär att 
diskrimineringslagen är en given del vid kommunens arbetsmiljöarbete. Hälsa är en 
investering för framtiden och ett sätt att vara en attraktiv arbetsgivare.  
 
Att aktivt arbeta för en låg sjukfrånvaro är ett arbetsmiljömål övergripande för 
Lindesbergs kommun och följs upp via kommunstyrelsen månatligen.  Resultatet av den 
årligt återkommande medarbetarundersökningen är en annan del som följs upp kommun-
övergripande. Styrning, ledning och motivation är de områden som mäts och resultatet 
ska vara en grund i fortsatt arbetsmiljöarbete på varje arbetsplats, en del i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet som det arbetas med inom varje respektive förvaltning. 
Det är glädjande att högsta mätvärdet registrerades under området motivation ”Mitt 
arbete känns meningsfullt”.  
 
Under 2020 har arbetsformerna förändrats utifrån pandemin. Rehabiliteringsarbetet och 
samverkan med Regionhälsan och vården har fortgått, men har fått ställa om till digitala 
rehabiliteringsmöten. Under året har utbildningsinsatser inte utförts i samma 
utsträckning som vanligt. Fokus har varit att få grundläggande arbetsmiljöutbildning i 
samverkan med Regionhälsan att fortgå samt att ge stöd utifrån rådande pandemi-
situation.  
 
Utbildningsserien till samtliga nämnder gällande arbetsmiljöansvar har slutförts under 
2020. Tanken är att den genomgången ska ske vid varje ny mandatperiod fortsättningsvis. 
Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet sker inom respektive förvaltning och 
delges varje nämnd. 
 

4.1. Sjuktal – nyckeltal  
 
Obligatorisk redovisning i sju nyckeltal.  
 
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid  

 2016 2017 2018 2019 2020 
      
Kvinnor 6,20 5,50 5,93 5,95 7,39 
Män 2,70 2,93 2,74 3,58 4,99 
      
Totalt 5,44 4,92 5,20 5,40 6,84 

 
Det politiskt antagna målvärdet är max 5 %. Under året som gått är utfallet betydligt 
högre. Pandemin är en stark orsak till högre sjuktal. Med starka restriktioner för när och 
hur en medarbetare ska förhålla sig vid olika symptom, så kan verksamheterna 
konstatera att våra medarbetare gjort såsom rekommendationerna sagt, vilket 
förhoppningsvis bidragit till minskad smittspridning i samhället. 
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Utveckling sjukfrånvaro  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total sjukfrånvaro per åldersgrupp, i procent av ordinarie arbetstid  

 2016 2017 2018 2019 2020 
      

29 år och yngre 5,31 5,86 6,36 5,10 5,85 
30-49 år 5,71 4,98 5,63 5,31 6,31 
50 år och äldre 6,97 5,87 6,09 6,79 7,43 
      
Totalt 6,20 5,50 5,93 5,95 6,84 

 
Sjukfrånvaron har ökat överlag och den stiger lite för varje åldersgrupp. 
 
Sjukfrånvaro kvinnor per åldersgrupp, i procent av ordinarie arbetstid  

 2016 2017 2018 2019 2020 
      

29 år och yngre 5,31 5,86 6,36 5,10 6,40 
30-49 år 5,71 4,98 5,63 5,31 7,05 
50 år och äldre 6,97 5,87 6,09 6,79 7,86 
      
Totalt 6,20 5,50 5,93 5,95 7,39 

 
Ökningen av sjukfrånvaron har slagit över alla åldersgrupper. Knappt 1,5 procentenheter 
är ökningen mot tidigare år. Under pandemins första del var det några verksamheter som 
drabbades hårt av sjukfrånvaro, uppemot 10–15 % kunde uppmätas under längre tid. 
Vissa enheter fick ibland stänga helt utifrån sjukfrånvaro och att inga vikarier kunde 
anskaffas. Verksamheterna har omfallsplanerat för att försöka förbereda för dessa 
situationer och det har under rådande omständigheter fungerat bra, utifrån att chefer och 
medarbetare verkligen gjort allt för att fortsätta ha en väl fungerande verksamhet. Ett 
stort fokus har varit utifrån att säkerställa arbetssätt och rutiner för att minska 
smittspridning. 
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Sjukfrånvaro män per åldersgrupp, i procent av ordinarie arbetstid  

 2016 2017 2018 2019 2020 
      
29 år och yngre 2,39 2,07 2,89 3,06 4,71 
30-49 år 1,81 2,66 2,16 3,41 3,75 
50 år och äldre 3,94 3,86 3,37 4,08 5,70 
      
Totalt 2,70 2,93 2,74 3,58 4,99 

 
 
Sjukfrånvaro per förvaltning, i procent av ordinarie arbetstid  

 Kvinnor Män Totalt 
    
Barn- och utbildningsförvaltningen 6,68 5,20 6,26 
Kommunledningskontor 7,05 5,84 6,77 
Samhällsbyggnadsförv Bergslagen 5,25 3,87 4,74 
Socialförvaltningen 8,21 6,10 7,90 
Tillväxtförvaltningen 6,41 1,60 3,97 
    
Totalt 7,39 4,99 6,84 

 
 
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer, i procent av total sjukfrånvarotid per förvaltning  

 Kvinnor Män Totalt 
    
Barn- och utbildningsförvaltningen 29,72 33,54 30,56 
Kommunledningskontor 49,70 50,38 49,84 
Samhällsbyggnadsförv Bergslagen 51,94 56,15 53,06 
Socialförvaltningen 33,77 16,87 32,35 
Tillväxtförvaltningen 57,52 36,29 52,71 
    
Totalt 34,67 32,07 34,26 

 
Att andelen sjukfrånvaro 60 dagar eller mer har sjunkit i förhållande till 2019 kan 
förklaras med att sjukfrånvaron totalt är högre och att ökningen består av den korta 
frånvaron som har koppling till att stanna hemma vid minsta symptom som kan härledas 
till covid 19. 
 
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer,  

i procent av total sjukfrånvarotid per åldersgrupp  

 2016 2017 2018 2019 2020 
      
29 år och yngre 17,73 24,97 29,49 13,97  8,87 
30-49 år 51,48 49,00 48,47 36,43 27,03 
50 år och äldre 57,56 49,42 42,35 43,73 44,07 
      
Totalt 52,04 46,77 43,32 38,34 34,26 

 

Ett systematiskt arbete fortsätter för att minska långtidssjukfrånvaron (60 dagar eller 
mer). En minskning ses på totalen för de båda yngre åldersgrupperna. Fokus under 
pandemin är att kunna upprätthålla ett systematiskt arbete gällande sjukfrånvaron, vilket 
är en utmaning.  
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Det är svårt att se ett direkt samband mellan en hälsofrämjande insats och vad det ger för 
konsekvenser för vår verksamhet. Det är i alla fall säkerställt att ohälsa genererar 
kostnader för oss som arbetsgivare i form av exempelvis minskad produktivitet, ökade 
rekryteringskostnader, förlorad kompetens samt minskad kvalitet i vår verksamhet. 
Under pandemins första tid beslutades att ge alla medarbetare en sommargåva i form av 
ett presentkort på 300 kr. Ett sätt att visa uppskattning för den press som organisationens 
verksamheter utsätts för samt att gynna den lokala handeln i kommunen. Presentkortet 
fick enorm positiv respons. 2 765 presentkort delades ut och ca 2 350 har nyttjats. Även 
en julgåva delades ut med ett värde av 450 kr, vilket kan nyttjas till och med juni 2021. 
 
Nedan presenteras några av de insatser som genomförts under året.  
 Nya chefer och skyddsombud har deltagit i Regionhälsans grundläggande 

arbetsmiljöutbildning. Antalet utbildningstillfällen har varit starkt begränsade utifrån 
pandemin. 

 Som ett led i att minska korttidssjukfrånvaron hos våra medarbetare, har ytterligare 
kurser, Förbättra din hälsa, genomförts vid 6 tillfällen under våren. Höstens kurs fick 
avbrytas utifrån pandemin.  

 Personalenheten genomför kontinuerliga utbildningar för chefer i ämnet 
rehabiliteringskunskap, vilka ställts om och skett digitalt. 

 Kommunens förvaltningsövergripande rehabiliteringsgrupp har träffats en gång i 
månaden, digitalt.  Rehabkoordinatorerna på vårdcentralerna och företagsläkaren har 
deltagit vid dessa möten.  

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

samarbetet.  
 Under året har vår hälsoutvecklare genomfört hälsoprofiler, kroppsanalyser, 

hälsosamtal och individuella samtal vid sammanlagt 121 tillfällen med 74 personer. 
 Hälsoutvecklaren har genomfört föreläsningar och informationer vid 14 tillfällen i 

kommunens olika verksamheter. På grund av pandemiläget har flera aktiviteter fått 
avbrytas i förtid och flera har fått ställas in. Hälsoutvecklarens uppdrag har starkt 
begränsats under pandemin och därför bistått med arbete inom vikariesamordningen.  
 

Lindesbergs kommun erbjuder olika hälsofrämjande insatser. Det finns också 
träningslokaler att tillgå. Så här ser besökssiffrorna ut för 2020 vid kommunens 
träningslokaler: 
 Fellingsbro 227 träningstillfällen. 
 Frövi 271 träningstillfällen. 
 Storå 124 träningstillfällen.  
 Lindesberg 4 970 träningstillfällen. 
 Under året har 20 personer fått ett personligt träningsprogram. 
 Träningslokalerna har utifrån pandemin hållits stängda under slutet av 2020. 
 
Under 2020 har 714 medarbetare valt att ta ut motionspeng till en kostnad av  
656 283 kronor. De tre mest förekommande aktiviteterna som motionspengen har 
utnyttjats till är; massage och behandlingar, 38 %,; styrke- och konditionsträning, 23 % 
samt vattensporter, 11 %.  Skillnaden mot 2019 är att drygt 70 fler valt att nyttja 
motionspengen. 
 
Hur många som har tagit ut motionstimme och i vilken utsträckning detta gjorts har inte 
undersökts under 2020, det finns förhoppningsvis anledning att tro att resterande 
medarbetare har tagit ut sin motionstimme i varierande grad. Alla medarbetare har 
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erbjudits valet att ta ut en motionstimme i veckan eller få 1 000 kronor i motionspeng för 
2020, denna valmöjlighet har många upplevt som mycket förmånlig.  
 
Möjligheten för medarbetare att teckna sig för förmånscykel har fortsatt och efter 5 
beställningstillfällen så har drygt 310 cyklar levererats. Tanken är både att främja 
attraktionskraften hos arbetsgivaren men också vara miljö- och hälsofrämjande. Under 
året har kommunen deltagit i projektet ”Hållbart resande i Örebroregionen”. 
 

4.2. Icke diskriminering inklusive jämställdhet 

Alla medarbetare vid Lindesbergs kommun ska ha samma rättigheter, skyldigheter och 
möjligheter. Det avgörande arbetet görs i den dagliga verksamheten, i chefers sätt att 
organisera arbetet, vid rekrytering av nya medarbetare, i meritvärdering och 
lönesättning, i kompetensutvecklings- och kvalitetsarbete. 
 
Diskrimineringslagen är en del i kommunens samverkansavtal och ska därmed vara en 
naturlig del i våra olika forum för samverkan.  Arbete kring icke diskriminering ska 
inbegripa alla diskrimineringsgrunder och vara en naturlig del i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Varje verksamhet och förvaltning har sitt tydliga ansvar för det 
systematiska arbetet med att undersöka, planlägga, genomföra och följa upp aktiviteter 
kopplade till arbetsmiljö, och icke diskriminering är en naturlig del av det. Kommunens 
samverkanssystem ska fungera, från individ till kommunövergripande nivå i dialog med 
fackliga parter. Alla ska stå upp för ett inkluderande förhållningssätt. 
 
I kommunfullmäktiges budget och verksamhetsplan finns grunduppdraget att vara 
arbetsgivare och kvalitetsfaktorn att vara en attraktiv arbetsgivare. Kvalitetsfaktorer som 
systematiskt arbetas med och följs upp är sjukfrånvaro, resultat kopplat till 
medarbetarenkäten, andel tillsvidareanställningar samt andel heltidsanställningar. 
Tydligt politiskt antagen inriktning som pekar på arbetsgivarens mål att ge lika 
möjligheter för alla medarbetare. Utveckling ses inom ökning av genomsnittlig 
sysselsättningsgrad, andel heltidsanställda, utveckling av arbetet med jämställda löner 
och inte minst aktivt arbete för låg sjukfrånvaro. 
 

Av kommunens övergripande arbete under 2020 presenteras några konkreta delar: 
 Lindesbergs kommun har inte egna antagna styrdokument kring jämställdhet utan 

arbetar utifrån Örebro läns strategi för jämställdhet. Nuvarande dokument följs upp 
och under första kvartalet 2021 ska ett nytt dokument antas för tiden 2021–2024. 
Delområden som Lindesbergs kommun aktivt arbetar med och som kan härledas till 
strategin är utifrån medarbetarperspektivet, kvinnors sjukfrånvaro, könsfördelning 
bland chefer, aktivt verka för ökad sysselsättningsgrad, ökat antal heltider, verka för 
att kunna förena förvärvsarbete och föräldraskap. 

 Tillsammans med fackliga organisationer ska kommunen under 2021–2022 se över 
ledningsorganisationen kopplat till antal medarbetare per chef, ett arbete som både 
är utifrån jämställdhet men också arbetsmiljö. 

 Handlingsplan för säkerställande av metodutbildning för handläggare som handhar 
utredningsarbete kopplat till upplevd kränkning har uppdaterats samt att certifiering 
är klar för handläggare inom personalenheten. 

 Genomsnittlig sysselsättningsgrad vid Lindesbergs kommun har ökat till 94,1 %. 
Andelen heltidsanställningar är 72 %. 

 Uppdaterad arbetsvärdering och lönekartläggning har genomförts 2020.  
 Kommunens verksamheter kan nu systematiskt dokumentera sitt aktiva arbete 

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

 Länsstyrelsen anordnar länsövergripande utbildningar kring aktuella teman där 
Lindesbergs kommun deltar. 

 

4.3. Arbetsskador 2020 
 

Utveckling av antal anmälda arbetsskador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att anmäla och följa upp arbetsskador och tillbud är en viktig del i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Även i år ser vi en minskning av anmälda skador. Under 2021 är 
planen att kommunen ska införa ett digitalt verktyg för anmälningar av arbetsskador och 
tillbud. Vi tror att det kommer att underlätta anmälningar för både medarbetare och 
chefer. Varje verksamhet följer upp sina tillbud och arbetsskador på arbetsplatsträff 
genom samverkan. Personalenheten stödjer tillsammans med Regionhälsan om särskilda 
insatser behöver planeras och genomföras kopplat till tillbud och arbetsskador. Smitta 
har tidigare inte funnits med, men för 2020 har det tillkommit utifrån pandemin. 
 
 

 2020 års anmälda arbetsskador   

(Tillsvidareanställda – endast de yrkesgrupper som har skador) 

 

K
o

n
ta

k
t 

m
ed

 
sm

it
tä

m
n

e 
(c

o
v

id
 1

9
) 

F
al

lo
ly

ck
a 

ti
ll

/f
rå

n
 

ar
b

et
et

 

F
al

lo
ly

ck
a 

i a
rb

et
et

 

Sl
o

g 
em

o
t 

n
åg

o
t 

Sk
ad

ad
 a

v
 m

as
k

in
/ 

h
jä

lp
m

ed
el

 

Sk
ad

ad
 a

v
 h

an
te

ra
t 

fö
re

m
ål

 

Sk
ad

ad
 a

v
 p

er
so

n
 

F
y

si
sk

 ö
v

er
b

el
as

tn
. 

P
sy

k
is

k
 ö

v
er

b
el

as
tn

 
in

k
l h

o
t 

Sn
ed

-/
fe

lt
ra

m
p

 

F
o

rd
o

n
so

ly
ck

a 
i 

ar
b

et
et

 

F
o

rd
o

n
so

ly
ck

a 
ti

ll
/f

rå
n

 a
rb

et
et

 

A
n

n
at

 

A
n

ta
l p

er
so

n
er

 

T
il

ls
v

id
ar

ea
n

st
äl

ld
a 

Ledningsarbete   1      1     2 86 
Administrativa 
arbeten 

 
 1   1    

 
   2 115 

Vård o 
stödpersonal 

 
7 2 3 1  2 6 7 2 

 
1 1  32 728 

Förskollärare, 
lärare i fritidshem 

 
 1       

 
   1 157 

Lärare, 
specialpedagoger 

 
1    1 1   

 
   3 306 

Måltidsarbete   2 1        1  4 72 
Serviceassistent             1 1  
Övrigt arbete inom 
utbildning och 
förskola 

 

  1  1 1   

 

   3 216 
Totalt 2020 7 3 8 3  5 8 7 3  1 2 1 48 1 886 
Totalt 2019  4 7 2  11 8 7 2   2 1 44 1 845 

 

77

50 50
44 48

0

20

40

60

80

100

2016 2017 2018 2019 2020



§27/21 Personalekonomiskt bokslut 2020 - KS 2021/23-1 Personalekonomiskt bokslut 2020 : Personalekonomiskt bokslut 2020

23 

5. Personalkostnader 
 
Kostnader för löner och arvoden i miljoner kronor 

 2018 2019 2020 
    

Politiker    
Arvoden mm, inkl månadsarvoden 5,6 5,8 5,9 
Summa 5,6 5,8 5,9 

    
Anställda med månadslön    
Lön tillsvidareanställda 457,7 471,7 490,6 
Semesterlön 89,8 93,6 92,0 
Vikarier 67,6 61,6 47,3 
Övertid 5,1 5,3 5,8 
Fyllnadstid 4,8 4,9 4,3 
OB 21,1 22,2 22,9 
Jour/Beredskap 2,2 2,4 2,6 
Sjuklön 13,6 13,8 19,5 
Lön vid tjänstledighet 2,6 2,9 5,2 
Summa 664,5 678,4 690,2 

    
Anställda med timlön    
Lön 51,0 51,9 50,5 
Semesterlön 7,3 7,4 7,2 
Övertid 0,8 0,9 1,4 
OB 7,0 7,2 7,6 
Jour/Beredskap 0,4 0,4 0,4 
Sjuklön 0,3 0,3 0,4 
Summa 66,8 68,1 67,5 
    
Övriga löner    
Lön (personlig ass, PAN m fl) 28,2 25,8 20,3 
Semesterlön 1,5 2,7 1,3 
Jour/Beredskap 0 0 0 
Sjuklön 0,4 0,6 0,4 
Summa 30,1 29,1 22,0 
    
Totala lönekostnader 767,0 781,4 785,6 
Lönekostnader inkl PO-påslag 1 067,7 1 084,3 1 101,0 

 
 Under 2020 genomfördes löneöversyn från 1 april och för Kommunal från 1 november 

med 15 olika fackliga organisationer. 
 Det genomsnittliga utfallet för löneöversynen blev 2,5 % av lönesumman. 

Helårskostnaden inklusive PO-påslag uppgår till 24,6 Mnkr. 
 Kvinnornas medellön 2020 var drygt 92 % av männens. 
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6. Definitioner 
 

Arbetad tid Arbetad tid enligt anställningsavtal men inte frånvaro 
utan lön. Semester, kompledighet och tjänstledighet 
med lön inräknas i arbetstiden, men inte övertid eller 
mertid. 
 

Lönespridning Beräknas som kvoten av den 90:e percentilen och den 
10:e percentilen. 
 

Medellön Överenskommen lön inklusive fasta lönetillägg 
summerad och därefter dividerad med det totala 
antalet referenser. 
 

Medianlön Median, eller 50:e percentilen, är det värde vilket 50 
procent av värdena understiger eller motsvarar. 
 

Mertid Arbetstid som vid deltidsanställning överstiger 
arbetstagarens ordinarie arbetstid enligt 
anställningsavtal. 
 

Ordinarie arbetstid För beräkning av lagstadgade sjukfrånvaromåtten 
avses arbetstid enligt avtal, med hänsyn till frånvaro 
utan lön. Mer- och övertid räknas inte in. 
 

Percentil Den 10:e percentilen är det värde vilket 10 procent av 
observationerna understiger eller motsvarar. Den 
90:e percentilen är det värde vilket 90 procent av 
observationerna understiger eller motsvarar. 
 

Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro som anges i procent av alla 
anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid. 
 

SKR Sveriges Kommuner och Regioner – en arbetsgivar- 
och intresseorganisation som driver medlemmars 
intressen och erbjuder dem stöd och service. 
 

Tidsbegränsad anställning Anställning som är tidsbegränsad, t ex vikariat. 
 

Tillsvidareanställning Anställning utan tidsbegränsning. 
 

Timavlönad Anställda som har kortare anställningsförhållande, 
mindre än tre månader men oftast ännu kortare. 
 

Årsarbetare Anger hur många anställda kommunen skulle haft om 
den faktiska sysselsättningsgraden summerats till 
heltidsanställningar. 
 

Årsarbete Motsvarar ca 2 000 timmar före semester. 
 

Övertid Arbetstid som överstiger ordinarie arbetstid. 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-03-30  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §37/21   Dnr: KS 2021/23 

 

Personalekonomiskt bokslut 2020 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna 

 Redovisningen i form av personalekonomiskt bokslut 
2020, en övergripande redogörelse gällande 
personalrelaterade delar för Lindesbergs kommun som 
arbetsgivare. 

Ärendebeskrivning 

Årligen sammanställs en redovisning för Lindesbergs kommun 
som arbetsgivare kopplat till ett flertal områden såsom 
exempelvis kostnader, hälsa, personalomsättning, arbetad tid, 
anställningsförhållande, kompetensförsörjning med mera. 
Sammanställningen är tänkt både som information men också 
ligga till grund för fortsatt arbete med analys och aktivt arbete 
för att utveckla kommunen som attraktiv arbetsgivare. Det 
yttersta ansvaret som arbetsgivare ligger hos politiken vilket 
innebär att det är viktigt med kunskap om personalrelaterade 
frågor. 

Kortfattad sammanfattning av 2020 är: 

 1 november hade kommunen 1 886 tillsvidareanställda 

 80 procent av medarbetarna var kvinnor och 20 procent 
män 

 144 medarbetarna slutade sin anställning vid 
Lindesbergs kommun 

 207 medarbetare ändrade sysselsättningsgrad, 
yrkesbenämning eller arbetsplats. 

 72 procent var heltidsanställda – av kvinnorna 69 
procent och av männen 84 procent. 

 Genomsnittlig sysselsättningsgrad var bland kvinnor 93,6 
procent och bland män 96,2 procent. Totalt 94,1 procent. 

 Medelåldern 2020 för kommunens medarbetare var 46,9 
år. 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-03-30  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 Sjukfrånvaron var 6,84 procent av ordinarie arbetstid. 

 Kostnad för vår företagshälsovård uppgick till 2 miljoner 
kronor. 

 48 medarbetare anmälde en arbetsskada. 

 36 medarbetare har under året gått i pension. 

Förslag till beslut  

Personalchef och kommunstyrelsens ordförande föreslår 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna 

 Redovisningen i form av personalekonomiskt bokslut 
2020, en övergripande redogörelse gällande 
personalrelaterade delar för Lindesbergs kommun som 
arbetsgivare. 

_____ 
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 Protokollsutdrag 6 (23) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-03-30  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §37/21   Dnr: KS 2021/23 

 

Personalekonomiskt bokslut 2020 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna 

 Redovisningen i form av personalekonomiskt bokslut 
2020, en övergripande redogörelse gällande 
personalrelaterade delar för Lindesbergs kommun som 
arbetsgivare. 

Ärendebeskrivning 

Årligen sammanställs en redovisning för Lindesbergs kommun 
som arbetsgivare kopplat till ett flertal områden såsom 
exempelvis kostnader, hälsa, personalomsättning, arbetad tid, 
anställningsförhållande, kompetensförsörjning med mera. 
Sammanställningen är tänkt både som information men också 
ligga till grund för fortsatt arbete med analys och aktivt arbete 
för att utveckla kommunen som attraktiv arbetsgivare. Det 
yttersta ansvaret som arbetsgivare ligger hos politiken vilket 
innebär att det är viktigt med kunskap om personalrelaterade 
frågor. 

Kortfattad sammanfattning av 2020 är: 

 1 november hade kommunen 1 886 tillsvidareanställda 

 80 procent av medarbetarna var kvinnor och 20 procent 
män 

 144 medarbetarna slutade sin anställning vid 
Lindesbergs kommun 

 207 medarbetare ändrade sysselsättningsgrad, 
yrkesbenämning eller arbetsplats. 

 72 procent var heltidsanställda – av kvinnorna 69 
procent och av männen 84 procent. 

 Genomsnittlig sysselsättningsgrad var bland kvinnor 93,6 
procent och bland män 96,2 procent. Totalt 94,1 procent. 

 Medelåldern 2020 för kommunens medarbetare var 46,9 
år. 
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 Protokollsutdrag 7 (23) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-03-30  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 Sjukfrånvaron var 6,84 procent av ordinarie arbetstid. 

 Kostnad för vår företagshälsovård uppgick till 2 miljoner 
kronor. 

 48 medarbetare anmälde en arbetsskada. 

 36 medarbetare har under året gått i pension. 

Förslag till beslut  

Personalchef och kommunstyrelsens ordförande föreslår 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna 

 Redovisningen i form av personalekonomiskt bokslut 
2020, en övergripande redogörelse gällande 
personalrelaterade delar för Lindesbergs kommun som 
arbetsgivare. 

_____ 
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Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

    KS 2021/32 

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

  

 

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

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

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige  

Omfördelning av beviljad borgensram för bolagskoncernen 2021 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

 att såsom egen skuld ingå borgen för kommunens helägda bolags 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 482 523 000 
kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Beloppen specificeras enligt nedan (Tkr) och gäller tills nytt beslut fattas:  

 Linde Stadshus AB: 191 850  

 Fastigheter i Linde AB: 1 558 473 

 Lindesbergsbostäder AB: 607 200  

 Linde Energi: 125 000  

Summa koncernen Linde Stadshus: 2 482 523. 

Ärendebeskrivning 

En tjänsteskrivelse från VD Henrik Arenvang Linde Stadshus daterad 2021-
02-08 har inkommit med en ansökan om att få omfördela redan beviljad 
borgensram av kommunfullmäktige (KF § 181/19). Linde Stadshus AB ram 
ökas med 101 400 tkr och Fastigheter i Linde AB minskas med motsvarande 
belopp. Beviljad totalram för bolagsramen är alltså oförändrad och uppgår till 
2 482 523 tkr. Omfördelningen är en direkt följd av beslutet om reglering av 
Fastigheter i Linde AB:s fordran på Linde Stadshus AB och Besök Linde AB. 

Henrik Arenvang Gunilla Sandgren 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Linde Stadshus AB 

För kännedom: 

Fastigheter i Linde AB 
Besök Linde AB 
Ekonomienheten 

Bilagor: 

Tjänsteskrivelse från Linde Stadshus AB:s VD 
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 Protokollsutdrag 14 (23) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-03-30  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §42/21   Dnr: KS 2021/32 

 

Omfördelning av beviljad borgensram för 

bolagskoncernen 2021 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 att såsom för egen skuld ingå borgen för kommunens 
helägda bolags låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 2 482 523 000 kronor, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 

Beloppen specificeras enligt nedan och gäller tills nytt beslut 
fattas:  

 Linde Stadshus AB: 191 850 000 kronor 

 Fastigheter i Linde AB: 1 558 473 000 kronor 

 Lindesbergsbostäder AB: 607 200 000 kronor 

 Linde Energi: 125 000 000 kronor 

Summa koncernen Linde Stadshus: 2 482 523 000 kronor.  

Ärendebeskrivning 

En tjänsteskrivelse från VD Henrik Arenvang Linde Stadshus 
daterad 2021-02-08 har inkommit med en ansökan om att få 
omfördela redan beviljad borgensram av kommunfullmäktige 
(KF § 181/19). Linde Stadshus AB ram ökas med 101 400 tkr 
och Fastigheter i Linde AB minskas med motsvarande belopp. 
Beviljad totalram för bolagsramen är alltså oförändrad och 
uppgår till 2 482 523 tkr. Omfördelningen är en direkt följd av 
beslutet om reglering av Fastigheter i Linde AB:s fordran på 
Linde Stadshus AB och Besök Linde AB. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

 att såsom för egen skuld ingå borgen för kommunens 
helägda bolags låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 2 482 523 000 kronor, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 
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 Protokollsutdrag 15 (23) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-03-30  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Beloppen specificeras enligt nedan och gäller tills nytt beslut 
fattas:  

 Linde Stadshus AB: 191 850 000 kronor 

 Fastigheter i Linde AB: 1 558 473 000 kronor 

 Lindesbergsbostäder AB: 607 200 000 kronor 

 Linde Energi: 125 000 000 kronor 

Summa koncernen Linde Stadshus: 2 482 523 000 kronor.  

_____ 
 
För åtgärd: 

Linde Stadshus AB 

För kännedom: 

Fastigheter i Linde AB 
Besök Linde AB 
Ekonomienheten 

 

 



§28/21 Omfördelning av beviljad borgensram för bolagskoncernen 2021 - KS 2021/32-1 Omfördelning av beviljad borgensram för bolagskoncernen 2021 : 2021-02-08 omfördelning borgenram mellan Falab och Stadshus

     2021-02-08 

 

 

 

    Lindesbergs kommun 

    Kommunfullmäktige 

    711 80  LINDESBERG 

 

Omfördelning av beviljad borgensram för 2021 

Härmed ansöks om att få omfördela redan beviljad borgensram (KF §181/19) enl. nedan; 

2021 års ram kommunal borgen 

Bolag 2019 års ram 
Förändring inom 

bev. ram 
2021 års ram 

Linde Stadshus AB 90 450  101 400  191 850  

Fastigheter i Linde AB  1 659 873  -101 400  1 558 473  

Lindesbergsbostäder AB 607 200  0  607 200  

Linde Energi AB 125 000  0  125 000  

Summa koncernen Linde 
Stadshus AB       2 482 523                                 -                     2 482 523     

 

Linde Stadshus AB 
Se bif. beslut fattat i Kommunfullmäktige 2021-02-15. 

FALAB 
Se bif. beslut fattat i Kommunfullmäktige 2021-02-15. 

LIBO 
Oförändrad limit. 

LEAB 
Oförändrad limit. 

Linde Stadshus AB 
 

 

 

Henrik Arenvang 

VD 
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 Protokollsutdrag 14 (23) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-03-30  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §42/21   Dnr: KS 2021/32 

 

Omfördelning av beviljad borgensram för 

bolagskoncernen 2021 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 att såsom för egen skuld ingå borgen för kommunens 
helägda bolags låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 2 482 523 000 kronor, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 

Beloppen specificeras enligt nedan och gäller tills nytt beslut 
fattas:  

 Linde Stadshus AB: 191 850 000 kronor 

 Fastigheter i Linde AB: 1 558 473 000 kronor 

 Lindesbergsbostäder AB: 607 200 000 kronor 

 Linde Energi: 125 000 000 kronor 

Summa koncernen Linde Stadshus: 2 482 523 000 kronor.  

Ärendebeskrivning 

En tjänsteskrivelse från VD Henrik Arenvang Linde Stadshus 
daterad 2021-02-08 har inkommit med en ansökan om att få 
omfördela redan beviljad borgensram av kommunfullmäktige 
(KF § 181/19). Linde Stadshus AB ram ökas med 101 400 tkr 
och Fastigheter i Linde AB minskas med motsvarande belopp. 
Beviljad totalram för bolagsramen är alltså oförändrad och 
uppgår till 2 482 523 tkr. Omfördelningen är en direkt följd av 
beslutet om reglering av Fastigheter i Linde AB:s fordran på 
Linde Stadshus AB och Besök Linde AB. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

 att såsom för egen skuld ingå borgen för kommunens 
helägda bolags låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 2 482 523 000 kronor, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 
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 Protokollsutdrag 15 (23) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-03-30  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Beloppen specificeras enligt nedan och gäller tills nytt beslut 
fattas:  

 Linde Stadshus AB: 191 850 000 kronor 

 Fastigheter i Linde AB: 1 558 473 000 kronor 

 Lindesbergsbostäder AB: 607 200 000 kronor 

 Linde Energi: 125 000 000 kronor 

Summa koncernen Linde Stadshus: 2 482 523 000 kronor.  

_____ 
 
För åtgärd: 

Linde Stadshus AB 

För kännedom: 

Fastigheter i Linde AB 
Besök Linde AB 
Ekonomienheten 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

2021-01-20  KS 2021/10 

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

  

 

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

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

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 

Redovisning ej verkställda beslut inom socialförvaltningen 

kvartal 3 2020 

Förslag till beslut 

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 3 2020 överlämnas till 
kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt Lagen som stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS). 

Om ett beslut inte verkställts inom tre månader ska kommunerna rapportera 
detta till IVO. 

Kommunerna rapporterar kvartalsvis. 

Om IVO bedömer att den enskilde har fått vänta oskäligt länge på att ett beslut 
ska verkställas kan myndigheten ansöka om utdömande av en särskild avgift 
hos förvaltningsrätten. 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunfullmäktige 

För kännedom: 

Socialnämnden 

Bilagor: 

Redovisning Ej verkställda beslut 
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LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 4 (23) 
 Sammanträdesdatum:  

Socialnämnden  2020-12-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §115/20   Dnr: SN 2020/126 

 

Ej verkställda beslut kvartal 3 2020 
 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att  

Sammanställningen avseende ej verkställda beslut kvartal 3 år 
2020 delges kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd 
enligt Socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt Lagen som stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS).  

Om ett beslut inte verkställts inom tre månader ska 
kommunerna rapportera detta till IVO. Kommunerna 
rapporterar kvartalsvis. Om IVO bedömer att den enskilde har 
fått vänta oskäligt länge på att ett beslut ska verkställas kan 
myndigheten ansöka om utdömande av en särskild avgift hos 
förvaltningsrätten. 

 
Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

Att sammanställningen avseende ej verkställda beslut kvartal 3 
år 2020 delges kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  

_____ 

 

För kännedom: 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 

 
 

KS 2021/10-1
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Ej verkställda beslut - Kvartal 3 2020 (Socialnämnd) 
Område Ej verkställda beslut Män 

Q3 
Kvinnor 
Q3 

Antal 
Q3 

Antal 
Q2 

Antal 
Q1 

Antal 
Q4 
2019 

Antal 
Q3 
2019 

Kommentar 

Funktionsstö
d  

Avlösare (LSS)  2 1 3 0 0 0 0  

Bostad med särskild 
service (LSS)  

2 3 5 6 2 0 1  

Daglig verksamhet 
(LSS)  

0 0 0 0 0 1 2  

Dagverksamhet (SoL)  0 0 0 0 0 0 0  

Kontaktperson (LSS)  2 2 4 7 5 6 10  

Ledsagare (LSS)  0 1 1 1 0 0 0  

Stödfamilj (LSS)  1 1 2 2 1 1 1  

Återrapporterade 
ärenden, som blivit 
inrapporterade även 
föregående kvartal  

4 5 9 6 5 4 4  

Beslut 
verkställda/avslutade 
inom kvartalet  

3 3 6 5 3 3 10  

Korttidstillsyn för 
skolungdom över 12 år 
(LSS)  

0 0 0 0 0 0 0  

Korttidsboende (LSS)  2 0 2 3 1 0 0  

Bostad med särskild 
service barn och 
ungdom (LSS)  

1 0 1      

Individ och 
familjeomsor
g  

Boendestöd  0 0 0 3 0 0 0  

Ekonomiskt bistånd  1 1 2 2 4 2 1  

Familjehemsplaceringa
r  

0 0 0 0 0 0 0  

Kontaktfamilj  0 1 1 0 0 0 0  

Kontaktperson  0 1 1 0 1 0 0  

Kontaktperson 
psykiatri  

0 0 0 0 0 0 0  

Övriga insatser  0 1 1 0 0 1 0  

Återrapporterade 
ärenden, som blivit 
inrapporterade även 
föregående kvartal  

0 0 0 0 0 0 0  

Beslut 
verkställda/avslutade 
inom kvartalet  

0 1 1 2 1 0 2  

Avslutade utan 
verkställighet  

1 2 3 1 0 1 1  

Vård och 
omsorg  

Dagverksamhet  0 0 0 0 0 0 0  

Gruppboende  2 2 4 1 4 3 2  

Korttidsboende  0 0 0 0 0 0 0  

Vårdboende  3 10 13 18 4 5 3  

Återrapporterade 
ärenden, som blivit 

2 7 9 4 1 0 0  
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Område Ej verkställda beslut Män 
Q3 

Kvinnor 
Q3 

Antal 
Q3 

Antal 
Q2 

Antal 
Q1 

Antal 
Q4 
2019 

Antal 
Q3 
2019 

Kommentar 

inrapporterade även 
föregående kvartal  

Beslut 
verkställda/avslutade 
inom kvartalet  

3 3 6 5 8 5 1  

Hemtjänst  0 0 0 0 0 0 0  

Trygghetslarm  0 0 0 0 1 0 0  

Växelvård  3 1 4 5 4 1 0  
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 Protokollsutdrag 21 (25) 

 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen 27.01.2021  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §12/21   Dnr: KS 2021/10 

 

Redovisning ej verkställda beslut inom 

socialförvaltningen kvartal 3 2020 
Beslut 

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 3 2020 överlämnas till 

kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd 
enligt Socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt Lagen som stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

Om ett beslut inte verkställts inom tre månader ska 
kommunerna rapportera detta till IVO. 

Kommunerna rapporterar kvartalsvis. 

Om IVO bedömer att den enskilde har fått vänta oskäligt länge på att 

ett beslut ska verkställas kan myndigheten ansöka om utdömande av 

en särskild avgift hos förvaltningsrätten. 
Förslag till beslut 

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 3 2020 överlämnas till 

kommunfullmäktige. 

_____ 
 
För åtgärd: 

Kommunfullmäktige 

För kännedom: 

Socialnämnden 
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 Protokollsutdrag 21 (25) 

 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen 27.01.2021  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §12/21   Dnr: KS 2021/10 

 

Redovisning ej verkställda beslut inom 

socialförvaltningen kvartal 3 2020 
Beslut 

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 3 2020 överlämnas till 

kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd 
enligt Socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt Lagen som stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

Om ett beslut inte verkställts inom tre månader ska 
kommunerna rapportera detta till IVO. 

Kommunerna rapporterar kvartalsvis. 

Om IVO bedömer att den enskilde har fått vänta oskäligt länge på att 

ett beslut ska verkställas kan myndigheten ansöka om utdömande av 

en särskild avgift hos förvaltningsrätten. 
Förslag till beslut 

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 3 2020 överlämnas till 

kommunfullmäktige. 

_____ 
 
För åtgärd: 

Kommunfullmäktige 

För kännedom: 

Socialnämnden 
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Tjänsteskrivelse 

 

   1 (2) 

    KS 2021/65 

    

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

 

Delegation av föreskriftsrätt om förbud mot att vistas på särskilt 

angivna platser 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

Delegera till kommunstyrelsen att meddela föreskrifter enligt 13 § lagen om 
särskilda begränsningar för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19 
(2021:4) samt 8 kap 1 § förordningen om särskilda begränsningar för att 
förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (2021:8).  

Delegationen inskränker sig till förbud enligt villkor nedan: 

 Trängsel i parker, på badplatser och andra liknande platser dit 
allmänheten har tillträde ska, i syfte att motverka smittspridningen, i 
första hand motverkas genom informationsinsatser och påminnelser 
om var och ens personliga ansvar. 

 Om det finns en påtaglig risk att trängsel inte kan undvikas får 
kommunstyrelsen meddela förbud mot att vistas på den eller de 
begränsade och särskilt angivna platser där det föreligger risk för 
trängsel. 

 Den eller de platser som förbudet gäller ska noga utmärkas med 
kartbilagor. 

 Innan kommunstyrelsen meddelar förbudet ska smittskyddsläkare och 
Folkhälsomyndigheten, enlighet med covid-19-förodningen, ha givits 
tillfälle att yttra sig.  

 Delegationen gäller fram till 30 september 2021. 

Ärendebeskrivning 

Enligt lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning 
av sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen) får regeringen eller den kommun 
som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en 
park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om 
det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Den 11 mars 2021 trädde en 
bestämmelse i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att 
förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (begränsningsförordningen) i 
kraft, som ger kommuner rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i 
en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, 
om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Kommunstyrelsen 
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föreslås få rätt att utfärda föreskrifter om förbud att vistas på särskilt angivna 
platser. 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Kanslienheten 
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 Protokollsutdrag 16 (23) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-03-30  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §43/21   Dnr: KS 2021/65 

 

Delegation av föreskriftsrätt om förbud mot att vistas 

på särskilt angivna platser 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Delegera till kommunstyrelsen att meddela föreskrifter enligt 13 
§ lagen om särskilda begränsningar för att förhindra 
spridningen av sjukdomen covid-19 (2021:4) samt 8 kap 1 § 
förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra 
spridning av sjukdomen covid-19 (2021:8).  

Delegationen inskränker sig till förbud enligt villkor nedan: 

 Trängsel i parker, på badplatser och andra liknande 
platser dit allmänheten har tillträde ska, i syfte att 
motverka smittspridningen, i första hand motverkas 
genom informationsinsatser och påminnelser om var och 
ens personliga ansvar. 

 Om det finns en påtaglig risk att trängsel inte kan 
undvikas får kommunstyrelsen meddela förbud mot att 
vistas på den eller de begränsade och särskilt angivna 
platser där det föreligger risk för trängsel. 

 Den eller de platser som förbudet gäller ska noga 
utmärkas med kartbilagor. 

 Innan kommunstyrelsen meddelar förbudet ska 
smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten, enlighet 
med covid-19-förodningen, ha givits tillfälle att yttra sig.  

 Delegationen gäller fram till 30 september 2021. 
Ärendebeskrivning 

Enligt lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att 
förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen) får 
regeringen eller den kommun som regeringen bestämmer 
meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en 
badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, 
om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Den 11 
mars 2021 trädde en bestämmelse i förordningen (2021:8) om 
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-03-30  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

sjukdomen covid-19 (begränsningsförordningen) i kraft, som 
ger kommuner rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder 
vistelse i en park, på en badplats eller på någon annan liknande 
särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk 
för trängsel. Kommunstyrelsen föreslås få rätt att utfärda 
föreskrifter om förbud att vistas på särskilt angivna platser. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

Delegera till kommunstyrelsen att meddela föreskrifter enligt 13 
§ lagen om särskilda begränsningar för att förhindra 
spridningen av sjukdomen covid-19 (2021:4) samt 8 kap 1 § 
förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra 
spridning av sjukdomen covid-19 (2021:8).  

Delegationen inskränker sig till förbud enligt villkor nedan: 

 Trängsel i parker, på badplatser och andra liknande 
platser dit allmänheten har tillträde ska, i syfte att 
motverka smittspridningen, i första hand motverkas 
genom informationsinsatser och påminnelser om var och 
ens personliga ansvar. 

 Om det finns en påtaglig risk att trängsel inte kan 
undvikas får kommunstyrelsen meddela förbud mot att 
vistas på den eller de begränsade och särskilt angivna 
platser där det föreligger risk för trängsel. 

 Den eller de platser som förbudet gäller ska noga 
utmärkas med kartbilagor. 

 Innan kommunstyrelsen meddelar förbudet ska 
smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten, enlighet 
med covid-19-förodningen, ha givits tillfälle att yttra sig.  

 Delegationen gäller fram till 30 september 2021. 

_____ 
 
För åtgärd: 

Kanslienheten 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-03-30  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §43/21   Dnr: KS 2021/65 

 

Delegation av föreskriftsrätt om förbud mot att vistas 

på särskilt angivna platser 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Delegera till kommunstyrelsen att meddela föreskrifter enligt 13 
§ lagen om särskilda begränsningar för att förhindra 
spridningen av sjukdomen covid-19 (2021:4) samt 8 kap 1 § 
förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra 
spridning av sjukdomen covid-19 (2021:8).  

Delegationen inskränker sig till förbud enligt villkor nedan: 

 Trängsel i parker, på badplatser och andra liknande 
platser dit allmänheten har tillträde ska, i syfte att 
motverka smittspridningen, i första hand motverkas 
genom informationsinsatser och påminnelser om var och 
ens personliga ansvar. 

 Om det finns en påtaglig risk att trängsel inte kan 
undvikas får kommunstyrelsen meddela förbud mot att 
vistas på den eller de begränsade och särskilt angivna 
platser där det föreligger risk för trängsel. 

 Den eller de platser som förbudet gäller ska noga 
utmärkas med kartbilagor. 

 Innan kommunstyrelsen meddelar förbudet ska 
smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten, enlighet 
med covid-19-förodningen, ha givits tillfälle att yttra sig.  

 Delegationen gäller fram till 30 september 2021. 
Ärendebeskrivning 

Enligt lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att 
förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen) får 
regeringen eller den kommun som regeringen bestämmer 
meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en 
badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, 
om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Den 11 
mars 2021 trädde en bestämmelse i förordningen (2021:8) om 
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-03-30  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

sjukdomen covid-19 (begränsningsförordningen) i kraft, som 
ger kommuner rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder 
vistelse i en park, på en badplats eller på någon annan liknande 
särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk 
för trängsel. Kommunstyrelsen föreslås få rätt att utfärda 
föreskrifter om förbud att vistas på särskilt angivna platser. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

Delegera till kommunstyrelsen att meddela föreskrifter enligt 13 
§ lagen om särskilda begränsningar för att förhindra 
spridningen av sjukdomen covid-19 (2021:4) samt 8 kap 1 § 
förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra 
spridning av sjukdomen covid-19 (2021:8).  

Delegationen inskränker sig till förbud enligt villkor nedan: 

 Trängsel i parker, på badplatser och andra liknande 
platser dit allmänheten har tillträde ska, i syfte att 
motverka smittspridningen, i första hand motverkas 
genom informationsinsatser och påminnelser om var och 
ens personliga ansvar. 

 Om det finns en påtaglig risk att trängsel inte kan 
undvikas får kommunstyrelsen meddela förbud mot att 
vistas på den eller de begränsade och särskilt angivna 
platser där det föreligger risk för trängsel. 

 Den eller de platser som förbudet gäller ska noga 
utmärkas med kartbilagor. 

 Innan kommunstyrelsen meddelar förbudet ska 
smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten, enlighet 
med covid-19-förodningen, ha givits tillfälle att yttra sig.  

 Delegationen gäller fram till 30 september 2021. 

_____ 
 
För åtgärd: 

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

Svar på återremissen av motion från Markus Lundin (KD) Sanna 

Jansson (L) och Pär-Ove Lindqvist (M) om badplats på 

Loppholmarna 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Motionen avslås med hänvisning till uppdraget till 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att genomföra investeringen att 
anlägga loddammen vid Loppholmen. 

 Kommunstyrelsen ger i uppdrag till Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen att ansöka om förlängning av tillståndet från Mark- och 
miljödomstolen (Mål nr M 7169-12) till muddring mm för att kunna 
utreda var och hur upplaget av muddermassan ska förvaras samt 
utreda effekten på vattenkvalitén genom anläggande av en loddamm. 

 Kommunstyrelsen ger i uppdrag till Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen att genomföra investeringen att anlägga loddammen vid 
Loppholmen.  

 Investeringen på max 2,6 miljoner kronor exklusive bidrag finansieras 
inom tidigare beslutad investeringsbudgetram på 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.  

 Kommunstyrelsen ger i uppdrag till Samhällsbyggnadsförbundet att 
söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) hos Länsstyrelsen för 
att finansiera investeringen. 

Ärendebeskrivning 

Markus Lundin (KD), Sanna Jansson (L) och Pär-Ove Lindqvist (M) har 
inkommit med ett förslag om att anlägga en badplats på Loppholmarna i 
Lindesberg. Liknande förslag om badplats på Loppholmarna har hanterats 
flertalet gånger de senaste åren.  

År 2018 uppdrog kommunstyrelsen till Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen att kostnadsberäkna anläggning av badplats vid Loppholmen i 
enlighet med tillståndet från Mark- och miljödomstolen. I början av 2020 
redovisade Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen kostnader för anläggande 
av badplats på Loppholmarna. Muddring och bottensand 5,5 miljoner kronor 
och anläggande av en pir 800 000 kronor. Till detta tillkommer 
driftskostnader.  

Med anledning av det stora behov som finns hela kommunen för investeringar 
gällande vattenförsörjning, underhåll av vägar, parker och 
idrottsanläggningar så är inte det motiverat att bygga en badplats på 
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Loppholmarna. Det finns numera möjlighet till bad vid tre olika badplatser i 
Lindessjön och vid ett flertal sjöar i hela kommunen.  

Kommunfullmäktige beslutade i november att återremittera ärendet till 
kommunledningskontoret med motivering att:  

 redovisa driftkostnad för ett friluftsbad på Loppholmarna enligt det 
förslag som Samhällsbyggnad Bergslagen presenterades för 
kommunstyrelsen den 25 februari 2020. I driftkostnaden ska även 
kapitaltjänstkostnaden ingå, det vill säga räntekostnad för 
investeringen (6.3 milj. Kr) och avskrivning av densamma.  

 undersöka möjligheten till delfinansiering av nu aktuell investering 
från bolag inom i första hand bostads- och 
byggentreprenadverksamhet. De kommunala bolagen Fastigheter i 
Linde AB och Lindesbergsbostäder AB skall också ingå i 
undersökningen. Ovanstående ska göras eftersom det framkommit att 
det finns sådant intresse för att höja attraktiviteten för bostäder mm i 
Lindesbergs tätort.  

 undersöka möjligheten till förlängning av tillståndet från Mark- och 
Miljödomstolen till muddring mm som löper ut under våren 2022.  

 utreda vad konsekvenserna blir för vattenkvaliteten i Lindessjön och 
nedströms när det planerade lokala omhändertagande av dagvatten 
från Kristinavägen inte blir av och vad ersättningen blir för den av 
staten till 85–90% bekostade lod-dammen vid Loppholmen.  

 

Henrik Arenvang Anette Persson 
Kommundirektör Controller 

För åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

För kännedom: 

Ekonomienheten 
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LOPPHOLMEN 
KS 2020/154-9
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BADET

• Uppdrag :  Kostnads beräkna anläggning av badplats vid 
loppholmen

• ATTRAKTIVT LÄGE!
• Bad vattenkvalité
• Vad påverkar vattenkvaliten?
• Genom strömning av vatten.
• Vattendjupet
• Tillförseln av Dagvatten. (Bra badvatten prover under 2018)



§31/21 Svar på återremissen av motion från Markus Lundin (KD) Sanna Jansson (L) och Pär-Ove Lindqvist (M) om badplats på Loppholmarna - KS 2020/154-8 Svar på återremissen av motion från Markus Lundin (KD) Sanna Jansson (L) och Pär-Ove Lindqvist (M) om badplats på Loppholmarna : KS 2020 154-9 Presentation loppholmen



§31/21 Svar på återremissen av motion från Markus Lundin (KD) Sanna Jansson (L) och Pär-Ove Lindqvist (M) om badplats på Loppholmarna - KS 2020/154-8 Svar på återremissen av motion från Markus Lundin (KD) Sanna Jansson (L) och Pär-Ove Lindqvist (M) om badplats på Loppholmarna : KS 2020 154-9 Presentation loppholmen

Översvämning juli 2010
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Gatuombyggnad Kristinavägen
• Gatan byggs om som ett dagvatten magasin (Fördröjning) 

vi vänder på gatans lågpunkt så lågpunkten blir i mitten på 
gatan.

• Dagvattenbrunnar med intag från sidan.
• Separerad gång och cykelväg på västra sidan, mellan 

Skolgatan och folketshus.
• Under projekteringen tillsätts en arbetsgrupp med personal 

från förvaltning-förbundet-tillväxt som jobbar fram ett 
förslag för gestaltning av Kristinavägens rondell upp till 
flugparken.

• Förstärka tydligheten av huvudleden
• Trafiksäker övergång av gång och cykelbanan.
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Loppholmen

• 4 steg i ombyggnaden
• Steg 1: Badet  Muddring-sandstrand-Pir-Lod damm

• Steg 2: Dagvatten hantering Skolgatan 

• Steg 3: Dagvatten Kristinavägen + Gata 
Kristinavägen

• Steg 4: Utformning av Loppholmen
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Tidsplan 

• Muddring senast hösten 2021 
• Dagvatten 2022 VA
• Kristinavägen 2023 Gata/VA/Trafik
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Kostnader

• Muddring och bottensand  5,5 Mmkr

• Piren  0,8 Mmkr

• Loddammen  2,6 Mmkr (bidrag upp till 80-90%)

• Dagvatten ombyggnad  1,5 Mmkr

• Kristinavägen  Ej kostnadsberäknat
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Kommunstyrelsen 16.02.2021  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §22/21   Dnr: KS 2020/154 

 

Svar på återremissen av motion från Markus Lundin 

(KD) Sanna Jansson (L) och Pär-Ove Lindqvist (M) 

om badplats på Loppholmarna 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Motionen avslås med hänvisning till uppdraget till 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att genomföra 
investeringen att anlägga loddammen vid Loppholmen. 

 Kommunstyrelsen ger i uppdrag till 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att ansöka om 
förlängning av tillståndet från Mark- och miljödomstolen 
(Mål nr M 7169-12) till muddring mm för att kunna 
utreda var och hur upplaget av muddermassan ska 
förvaras samt utreda effekten på vattenkvalitén genom 
anläggande av en loddamm. 

 Kommunstyrelsen ger i uppdrag till 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att genomföra 
investeringen att anlägga loddammen vid Loppholmen.  

 Investeringen på max 2,6 miljoner kronor exklusive 
bidrag finansieras inom tidigare beslutad 
investeringsbudgetram på Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen.  

 Kommunstyrelsen ger i uppdrag till 
Samhällsbyggnadsförbundet att söka bidrag för lokala 
vattenvårdsprojekt (LOVA) hos Länsstyrelsen för att 
finansiera investeringen. 

Ärendebeskrivning 

Markus Lundin (KD), Sanna Jansson (L) och Pär-Ove Lindqvist 
(M) har inkommit med ett förslag om att anlägga en badplats på 
Loppholmarna i Lindesberg. Liknande förslag om badplats på 
Loppholmarna har hanterats flertalet gånger de senaste åren.  

År 2018 uppdrog kommunstyrelsen till 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att kostnadsberäkna 
anläggning av badplats vid Loppholmen i enlighet med 
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Kommunstyrelsen 16.02.2021  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

tillståndet från Mark- och miljödomstolen. I början av 2020 
redovisade Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen kostnader 
för anläggande av badplats på Loppholmarna. Muddring och 
bottensand 5,5 miljoner kronor och anläggande av en pir 800 
000 kronor. Till detta tillkommer driftskostnader.  

Med anledning av det stora behov som finns hela kommunen för 
investeringar gällande vattenförsörjning, underhåll av vägar, 
parker och idrottsanläggningar så är inte det motiverat att bygga 
en badplats på Loppholmarna. Det finns numera möjlighet till 
bad vid tre olika badplatser i Lindessjön och vid ett flertal sjöar i 
hela kommunen.  

Kommunfullmäktige beslutade i november att återremittera 
ärendet till kommunledningskontoret med motivering att:  

 redovisa driftkostnad för ett friluftsbad på Loppholmarna 
enligt det förslag som Samhällsbyggnad Bergslagen 
presenterades för kommunstyrelsen den 25 februari 
2020. I driftkostnaden ska även kapitaltjänstkostnaden 
ingå, det vill säga räntekostnad för investeringen (6.3 
milj. Kr) och avskrivning av densamma.  

 undersöka möjligheten till delfinansiering av nu aktuell 
investering från bolag inom i första hand bostads- och 
byggentreprenadverksamhet. De kommunala bolagen 
Fastigheter i Linde AB och Lindesbergsbostäder AB skall 
också ingå i undersökningen. Ovanstående ska göras 
eftersom det framkommit att det finns sådant intresse för 
att höja attraktiviteten för bostäder mm i Lindesbergs 
tätort.  

 undersöka möjligheten till förlängning av tillståndet från 
Mark- och Miljödomstolen till muddring mm som löper ut 
under våren 2022. utreda vad konsekvenserna blir för 
vattenkvaliteten i Lindessjön och nedströms när det 
planerade lokala omhändertagande av dagvatten från 
Kristinavägen inte blir av och vad ersättningen blir för 
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den av staten till 85–90% bekostade lod-dammen vid 
Loppholmen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Motionen avslås med hänvisning till uppdraget till 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att genomföra 
investeringen att anlägga loddammen vid Loppholmen. 

 Kommunstyrelsen ger i uppdrag till 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att ansöka om 
förlängning av tillståndet från Mark- och miljödomstolen 
(Mål nr M 7169-12) till muddring mm för att kunna 
utreda var och hur upplaget av muddermassan ska 
förvaras samt utreda effekten på vattenkvalitén genom 
anläggande av en loddamm. 

 Kommunstyrelsen ger i uppdrag till 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att genomföra 
investeringen att anlägga loddammen vid Loppholmen.  

 Investeringen på max 2,6 miljoner kronor exklusive 
bidrag finansieras inom tidigare beslutad 
investeringsbudgetram på Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen.  

 Kommunstyrelsen ger i uppdrag till 
Samhällsbyggnadsförbundet att söka bidrag för lokala 
vattenvårdsprojekt (LOVA) hos Länsstyrelsen för att 
finansiera investeringen. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår bifall till motionen. 

Nils Detlofsson (L), Markus Lundin (KD), Lillemor Bodman (M), 

Jari Mehtäläinen (SD) och Tom Persson (SD) föreslår bifall till Pär-

Ove Lindqvists (M) förslag. 

Tommy Kragh (S), John Omoomian (S), Linda Svahn (S), Jonas 

Kleber (C) och Ulf Axelsson (V) föreslår bifall till förvaltningens 

förslag. 
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Beslutsgång 

Ordförande Bengt Storbacka (S) finner att det finns två förslag till 

beslut: bifall och avslag. 

Ordförande Bengt Storbacka stället förvaltningens förslag mot Pär-

Ove Lindqvists (M) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat 

enligt förvaltningens förslag. 

Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 

De som röstar enligt förvaltningens förslag röstar JA. De som röstar 

enligt Pär-Ove Lindqvists (M) förslag röstar NEJ. 

Omröstningen utföll med 8 JA och 7 NEJ. 

Av röstningslistan nedan framgår hur var och en av ledamöterna 

röstade. 

Ordförande lägger sin röst sist Förvaltningens förslag: JA 

Bifall till motionen: NEJ 

Namn Ja Nej Avstår 

Linda Svahn X   

John Omoomian X   

Jonas Bernström X   

Tommy Kragh X   

Jonas Kleber X   

Ulf Axelsson X   

Pär-Ove Lindqvist  X  

Lillemor Bodman  X  

Markus Lundin  X  

Nils Detlofsson  X  

Fredrik Rosenbecker  X  
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Jari Mehtäläinen  X  

Tom Persson  X  

Bengt Storbacka, ordf X   

 8 7  

 

Reservationer 

Pär-Ove Lindqvist (M), Lillemor Bodman (M), Markus Lundin 

(KD), Nils Detlofsson (L), Jari Mehtäläinen (SD) och Fredrik 

Rosenbecker (SD) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 

För åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

För kännedom: 

Ekonomienheten 
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KS §22/21   Dnr: KS 2020/154 

 

Svar på återremissen av motion från Markus Lundin 

(KD) Sanna Jansson (L) och Pär-Ove Lindqvist (M) 

om badplats på Loppholmarna 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Motionen avslås med hänvisning till uppdraget till 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att genomföra 
investeringen att anlägga loddammen vid Loppholmen. 

 Kommunstyrelsen ger i uppdrag till 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att ansöka om 
förlängning av tillståndet från Mark- och miljödomstolen 
(Mål nr M 7169-12) till muddring mm för att kunna 
utreda var och hur upplaget av muddermassan ska 
förvaras samt utreda effekten på vattenkvalitén genom 
anläggande av en loddamm. 

 Kommunstyrelsen ger i uppdrag till 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att genomföra 
investeringen att anlägga loddammen vid Loppholmen.  

 Investeringen på max 2,6 miljoner kronor exklusive 
bidrag finansieras inom tidigare beslutad 
investeringsbudgetram på Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen.  

 Kommunstyrelsen ger i uppdrag till 
Samhällsbyggnadsförbundet att söka bidrag för lokala 
vattenvårdsprojekt (LOVA) hos Länsstyrelsen för att 
finansiera investeringen. 

Ärendebeskrivning 

Markus Lundin (KD), Sanna Jansson (L) och Pär-Ove Lindqvist 
(M) har inkommit med ett förslag om att anlägga en badplats på 
Loppholmarna i Lindesberg. Liknande förslag om badplats på 
Loppholmarna har hanterats flertalet gånger de senaste åren.  

År 2018 uppdrog kommunstyrelsen till 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att kostnadsberäkna 
anläggning av badplats vid Loppholmen i enlighet med 
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tillståndet från Mark- och miljödomstolen. I början av 2020 
redovisade Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen kostnader 
för anläggande av badplats på Loppholmarna. Muddring och 
bottensand 5,5 miljoner kronor och anläggande av en pir 800 
000 kronor. Till detta tillkommer driftskostnader.  

Med anledning av det stora behov som finns hela kommunen för 
investeringar gällande vattenförsörjning, underhåll av vägar, 
parker och idrottsanläggningar så är inte det motiverat att bygga 
en badplats på Loppholmarna. Det finns numera möjlighet till 
bad vid tre olika badplatser i Lindessjön och vid ett flertal sjöar i 
hela kommunen.  

Kommunfullmäktige beslutade i november att återremittera 
ärendet till kommunledningskontoret med motivering att:  

 redovisa driftkostnad för ett friluftsbad på Loppholmarna 
enligt det förslag som Samhällsbyggnad Bergslagen 
presenterades för kommunstyrelsen den 25 februari 
2020. I driftkostnaden ska även kapitaltjänstkostnaden 
ingå, det vill säga räntekostnad för investeringen (6.3 
milj. Kr) och avskrivning av densamma.  

 undersöka möjligheten till delfinansiering av nu aktuell 
investering från bolag inom i första hand bostads- och 
byggentreprenadverksamhet. De kommunala bolagen 
Fastigheter i Linde AB och Lindesbergsbostäder AB skall 
också ingå i undersökningen. Ovanstående ska göras 
eftersom det framkommit att det finns sådant intresse för 
att höja attraktiviteten för bostäder mm i Lindesbergs 
tätort.  

 undersöka möjligheten till förlängning av tillståndet från 
Mark- och Miljödomstolen till muddring mm som löper ut 
under våren 2022. utreda vad konsekvenserna blir för 
vattenkvaliteten i Lindessjön och nedströms när det 
planerade lokala omhändertagande av dagvatten från 
Kristinavägen inte blir av och vad ersättningen blir för 
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den av staten till 85–90% bekostade lod-dammen vid 
Loppholmen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Motionen avslås med hänvisning till uppdraget till 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att genomföra 
investeringen att anlägga loddammen vid Loppholmen. 

 Kommunstyrelsen ger i uppdrag till 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att ansöka om 
förlängning av tillståndet från Mark- och miljödomstolen 
(Mål nr M 7169-12) till muddring mm för att kunna 
utreda var och hur upplaget av muddermassan ska 
förvaras samt utreda effekten på vattenkvalitén genom 
anläggande av en loddamm. 

 Kommunstyrelsen ger i uppdrag till 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att genomföra 
investeringen att anlägga loddammen vid Loppholmen.  

 Investeringen på max 2,6 miljoner kronor exklusive 
bidrag finansieras inom tidigare beslutad 
investeringsbudgetram på Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen.  

 Kommunstyrelsen ger i uppdrag till 
Samhällsbyggnadsförbundet att söka bidrag för lokala 
vattenvårdsprojekt (LOVA) hos Länsstyrelsen för att 
finansiera investeringen. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår bifall till motionen. 

Nils Detlofsson (L), Markus Lundin (KD), Lillemor Bodman (M), 

Jari Mehtäläinen (SD) och Tom Persson (SD) föreslår bifall till Pär-

Ove Lindqvists (M) förslag. 

Tommy Kragh (S), John Omoomian (S), Linda Svahn (S), Jonas 

Kleber (C) och Ulf Axelsson (V) föreslår bifall till förvaltningens 

förslag. 
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Beslutsgång 

Ordförande Bengt Storbacka (S) finner att det finns två förslag till 

beslut: bifall och avslag. 

Ordförande Bengt Storbacka stället förvaltningens förslag mot Pär-

Ove Lindqvists (M) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat 

enligt förvaltningens förslag. 

Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 

De som röstar enligt förvaltningens förslag röstar JA. De som röstar 

enligt Pär-Ove Lindqvists (M) förslag röstar NEJ. 

Omröstningen utföll med 8 JA och 7 NEJ. 

Av röstningslistan nedan framgår hur var och en av ledamöterna 

röstade. 

Ordförande lägger sin röst sist Förvaltningens förslag: JA 

Bifall till motionen: NEJ 

Namn Ja Nej Avstår 

Linda Svahn X   

John Omoomian X   

Jonas Bernström X   

Tommy Kragh X   

Jonas Kleber X   

Ulf Axelsson X   

Pär-Ove Lindqvist  X  

Lillemor Bodman  X  

Markus Lundin  X  

Nils Detlofsson  X  

Fredrik Rosenbecker  X  
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Jari Mehtäläinen  X  

Tom Persson  X  

Bengt Storbacka, ordf X   

 8 7  

 

Reservationer 

Pär-Ove Lindqvist (M), Lillemor Bodman (M), Markus Lundin 

(KD), Nils Detlofsson (L), Jari Mehtäläinen (SD) och Fredrik 

Rosenbecker (SD) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 

För åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

För kännedom: 

Ekonomienheten 
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Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

    KS 2021/97 

 Kanslienheten 
Anna Lundström 
 0581-810 30 
anna.lundstrom@lindesberg.se 

  

 

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

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

Kommunfullmäktige 

Interpellation från Nils Detlofsson (L) om akutsjukhuset 

Lindesbergs lasaretts framtid 

Förslag till beslut 

Interpellationen ställs och besvaras. 

Ärendebeskrivning 

Nils Detlofsson (L) har inkommit med en interpellation om lasarettet i 
Lindesberg.  

Konsekvenser 

Interpellationen har inkommit i rätt tid men av olika anledningar inte 
diarieförts i tid. Därför har tiden för att ta fram ett skriftligt svar varit kort.  

Henrik Arenvang Anna Lundström 
Förvaltningschef Handläggare 

Bilagor: 

interpellationen 
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Inskickat av: NILS DETLOFSSON
(Signerad)

Sida
(1 2)

Ärendenummer
#7939

Datum
2021-02-07 20:51

Ärendenummer: #7939 | Inskickat av: NILS DETLOFSSON (signerad) | Datum: 2021-02-07 20:51

Lämna motion, interpellation eller enkel fråga till kommunfullmäktige

1. Lämna motion, interpellation eller enkel enkel fråga till kommunfullmäktige

Ange vad du vill lämna in
Här anger du om det är en motion, interpellation eller enkel fråga som du vill lämna in. Du kan endast lämna in ett ärende per e-
tjänst.

Interpellation

Här skriver du din interpellation
Till kommunstyrelsens ordförande Bengt Storbacka!
Vad gör socialdemokraterna i Lindesbergs kommun för att säkra akutsjukhusets framtid?
Frågan om lasarettets framtid är något som engagerat invånare i kommunen under lång tid. När det återkommande blir 
neddragningar i bemanningen på lasarettet så drabbar det inte bara de som arbetar inom vården utan självklart också 
kommuninvånarna och de som driver företag i kommunen.
För kommuninvånarna och alla andra i norra länsdelen som förlitar sig på Lindesbergs lasarett blir dessa återkommande 
neddragningar ett ökande problem. Särskilt gäller det akutsjukvård, som namnet avslöjar, innebär vård som inte kan anstå. Nu när 
nedstängning av kirurgen nattetid är ett faktum kommer det att drabba invånarna i Lindesbergs kommun med omnejd. Även om 
sjukvården är regionens ansvar har vi här i kommunen ett ansvar för att säkra våra invånares intressen och trygghet.
På samma sätt som de som bor här förlitar sig på den vård sjukhuset erbjuder gör även företagarna i kommunen detsamma. 
Lindesberg är en industritung kommun med ett näringsliv som ofta har verksamhet utanför kontorstid. Sker en olycka på nattetid är 
det en stor trygghet med ett närliggande akutsjukhus. Självklart ska svåra fall vidare till universitetssjukhuset men många olyckor 
och skador som sker i industrin är inte av den mest allvarliga sorten.
Till sist är det viktigt att hörsamma den betydelse som akutsjukhuset har för att öka företagsetableringar och stärka tillväxten i 
kommunen. Lindesbergs kommun har ett ansvar för att säkerställa goda förutsättningar för företagare och skapa en attraktiv 
infrastruktur gällande den offentliga services som tillhandahålls. I ett samhälle där den offentliga infrastrukturen är bristfällig 
kommer ingen att starta företag. Bra skolor, god äldreomsorg och tillgänglig och bra sjukvård är alla tre viktiga delar för att folk ska 
våga flytta hit och etablera sina företag här.
Det är därför av högsta dignitet att Lindesbergs kommun engagerar sig i den här frågan gällande ett bevarande och stärkande av 
lasarettet som akutsjukhus alla timmar på dygnet. Så länge sjukhusets framtid är osäker kommer företagare och invånare vara mer 
osäkra på om de vill satsa sin tid och sitt engagemang för att fortsätta att bidra till att kommunen blir den plats där de vill verka och 
bo. Detta har bl a visats genom det fantastiska engagemang som har manifesterats genom företagaruppropet (1120 företag) och 
PRO:s namninsamling (drygt 13000 underskrifter) till stöd för ett oförändrat akutsjukhus.
DÄRFÖR VILL JAG FRÅGA:
 Vad gör kommunen och det styrande socialdemokratiska partiet (samma parti som beslutat om den nu genomförda 
nedstängningen) för att säkerställa Lindesbergs lasaretts fortlevnad som ett fullvärdigt akutsjukhus alla timmar på dygnet?
För Liberalerna
Nils Detlofsson

2. Ange dina kontaktuppgifter

KS 2021/97-1
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Sida
(2 2)

Inskickat av: NILS DETLOFSSON 
(Signerad)

Ärendenummer
#7939

Datum
2021-02-07 20:51

Ärendenummer: #7939 | Inskickat av: NILS DETLOFSSON (signerad) | Datum: 2021-02-07 20:51

 Notifieringar
E-post

 E-postadress
nils.detlofsson@Lindesberg.se

 Telefon

 Postnummer och ort Adress

 För- och efternamn
NILS DETLOFSSON

Ange dina kontaktuppgifter
Du måste vara ledamot eller tjänstgörande ersättare för att kunna lämna in en motion, interpellation eller enkel fråga. 

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.

NILS DETLOFSSONNamn: 
1Person ID: 

2021-02-07 20:51Datum: 
Signerad checksumma: 
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Tjänsteskrivelse 
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    KS 2021/76 

 Kanslienheten 
Anna Lundström 
 0581-810 30 
anna.lundstrom@lindesberg.se 

  

 

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

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

Kommunfullmäktige 

Interpellation från Inger Griberg (MP) om skogsmarksareal och 

skog 

Förslag till beslut 

Interpellationen ställs och besvaras. 

Ärendebeskrivning 

Inger Griberg (MP) har inkommit med en interpellation om hur mycket 
skogsmark kommunkoncernen äger, vilka planer som finns för dessa m.m. 
 
Bengt Storbacka (S) har inkommit med ett skriftligt svar.   

 

 

Henrik Arenvang Anna Lundström 
Kommundirektör Handläggare 

 

Bilagor: 

Interpellation 
Svar på interpellation 
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Inskickat av: Inger Griberg
(Signerad)

Sida
(1 1)

Ärendenummer
#9238

Datum
2021-03-29 11:51

Ärendenummer: #9238 | Inskickat av: Inger Griberg (signerad) | Datum: 2021-03-29 11:51

 Notifieringar
E-post

 E-postadress
inger.griberg@lindesberg.se

 Telefon

 Postnummer och ort Adress

 För- och efternamn
Inger Griberg

Lämna motion, interpellation eller enkel fråga till kommunfullmäktige

1. Lämna motion, interpellation eller enkel enkel fråga till kommunfullmäktige

Ange vad du vill lämna in
Här anger du om det är en motion, interpellation eller enkel fråga som du vill lämna in. Du kan endast lämna in ett ärende per e-
tjänst.

Interpellation

Här skriver du din interpellation
Följande interpellation handlar om skogsmarksareal och vår skog.
Jag citerar inledningsvis några rader från kommunens lockande och fina ord, som finns på hemsidan:
"I den slående vackra Bergslagsnaturen, med skogar, sjöar, berg i norr och böljande åkermarker i söder, finns kraften och energin."
Hur stort är Koncernens (kommunens) skogsareal idag i jämförelse med 2010?
Vilka framtidsplaner finns i nuläget för kvarvarande bestånd?
Har Koncernen sålt av skogsmark, där naturreservat ingått?
Vem har i så fall ansvar för vården av dessa?
Hur förvaltas i allmänhet kvarvarande skogsmark?
Vilken är den kommunala skogspolitiken, för närvarande, när det gäller rekreation, medborgarnas hälsa och skogsbestånd, som s.k. 
kolsänka, i denna tid av klimatnödläge?
Slutligen, vilken kompetens besitter koncernens arbetskraft när det gäller ekosystem, biologisk mångfald och övriga natur- och 
kulturvärden?

2. Ange dina kontaktuppgifter

Ange dina kontaktuppgifter
Du måste vara ledamot eller tjänstgörande ersättare för att kunna lämna in en motion, interpellation eller enkel fråga. 

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.

Inger GribergNamn: 
Person ID: 

2021-03-29 11:51Datum: 
Signerad checksumma: 

KS 2021/76-1
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LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 

Kommunfullmäktige  2015-10-20 

    Justerande Utdragsbestyrkande 

 

1 

 

KF § 182 Dnr. 2015/384 

 

Försäljning av fastigheter inom Fastigheter i Linde AB 

 
Beslut  

 

Kommunfullmäktige ger Fastigheter i Linde AB (FALAB) i uppdrag att 

prioritera det oexploaterade markinnehavet bolaget idag äger och behåller 

exploateringsmark för FALAB:s kärnverksamhet. Därefter, i bolagsform, 

försäljer den rena produktionsskogen inklusive de naturskyddsområden 

som finns inom densamma. Vidare även försäljer; övrig exploateringsmark 

inklusive stadsnära skog och annan rekreationsmark för kommuninvånarna, 

till Lindesbergs kommun. 

 

Ärendebeskrivning 

 

FALAB:s företagsledning bedömer att den produktionsskog som FALAB 

äger och förvaltar inte tillför bolaget något då den ligger utanför bolagets 

kärnverksamhet. Det ekonomiska utfallet, sett över tid, ligger på ett 

genomsnitt av ca + 500 tkr per år före avskrivningar, men utan redovisning 

av den tid FALAB/LIBO lagt på administration av nämnda 

fastighetsinnehav. I nuvarande situation är de organisatoriska resurserna 

inte tillräckliga inom FALAB och externa tjänsteköp är nödvändiga. 

Summan av ovanstående visar att en försäljning kommer att innebära stora 

fördelar för FALAB.  

 

VD för FALAB Roger Sixtenssom framhåller i en tjänsteskrivelse daterad 

den 21 augusti 2015 att främsta argumentet att sälja skogen de närmsta åren 

är att balansera FALAB:s ekonomi i förhållande till de stora 

nedskrivningskrav som uppkommer vid flertalet nyinvesteringar som är 

planerade inom fastighetsdelen av koncernen. Dessa nedskrivningskrav 

kommer av de nya redovisningsreglerna, de så kallade ”K3-reglerna”. För 

att skattemässigt göra bästa affären bör skogen flyttas till ett antal bolag för 

att sedan säljas av, bolag för bolag, över en längre tid. Skogsbolag säljs 

samma år som ny fastighet färdigställs för att få balans i ekonomin. Denna 

möjlighet att sälja dotterbolag utan beskattning finns enligt dagens 

regelverk men kan komma att ändras, varför en prioritering av bildandet av 

dessa bolag är av största vikt. 

 

Det har under 2014 påbörjats en flytt av ca 250 ha mark från FALAB till 

Lindesbergs kommun i syfte att kommunen ska råda över 

exploateringsmark. Kvar i FALAB är ca 1700 ha av produktiv skogsmark, 

jordbruksmark, exploateringsmark, naturskyddsområden, mm.  
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    Justerande Utdragsbestyrkande 
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FALAB:s ledning föreslår att markarealen ovan delas in i tre delar:  

1. Exploateringsmark för FALAB/LIBO:s kärnverksamhet – behålls av 

FALAB. 

2. Övrig exploateringsmark inklusive stadsnära skog och annan 

rekreationsmark för kommuninnevånarna – försäljs/byts till/med 

Lindesberg kommun. 

3. Ren produktions skog inkl. naturskyddsområden – säljs på den privata 

marknaden i bolagsform. Ca 1000 ha. 

 

Genomförandet är planerat att sträcka sig över 3-5 år. Under 2015 sker 

prioritering av markarealen och fördelning av produktionsskogen i lämpliga 

poster samt bildandet av de bolag skogen skall placeras i. Åren från 2016 

och framåt säljs erforderliga bolag, år för år, för att optimera värdet av 

försäljningsvinsten kontra nedskrivningsbehovet för större investeringar. 

 

Linde Stadshus AB beslutade den 20 augusti 2015 att föreslå 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

 

Ge Fastigheter i Linde AB (FALAB) i uppdrag att prioritera det 

oexploaterade markinnehavet bolaget idag äger och behålla 

exploateringsmark för FALAB:s kärnverksamhet. Därefter, i bolagsform, 

försälja den rena produktionsskogen inklusive de naturskyddsområden som 

finns inom densamma. Vidare även försälja; övrig exploateringsmark 

inklusive stadsnära skog och annan rekreationsmark för kommuninvånarna, 

till Lindesbergs kommun. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 29 september 2015 att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att: 

 

Ge Fastigheter i Linde AB (FALAB) i uppdrag att prioritera det 

oexploaterade markinnehavet bolaget idag äger och behålla 

exploateringsmark för FALAB:s kärnverksamhet. Därefter, i bolagsform, 

försälja den rena produktionsskogen inklusive de naturskyddsområden som 

finns inom densamma. Vidare även försälja; övrig exploateringsmark 

inklusive stadsnära skog och annan rekreationsmark för kommuninvånarna, 

till Lindesbergs kommun. 

 

Bengt Evertsson, Per Söderlund (SD), Virosa Viberg (SD) och Ingrid 

Åberg (KD) reserverade sig mot beslutet.  

 

Bengt Evertsson (MP) inkom med en skriftlig reservation efter 

sammanträdet. 
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Ledamöternas förslag till beslut 

 

Jonas Kleber (C), Anders Ceder (S), Pär-Ove Lindkvist (M), Per Carlström 

(FP), Christina Pettersson (C) och Irja Gustavsson (S) föreslår bifall till 

kommunstyrelsens förslag.  

 

Ulf Axelsson (V) och Per Söderlund (SD) föreslår att ärendet ska 

återemitteras på grund av bristande underlag.  

 

Bengt Evertsson (MP) och Agneta Nilsdotter (MP) föreslår avslag till 

kommunstyrelsens förslag.  

 

Beslutsgång 

 

Ordförande frågar fullmäktige om ärendet ska avgöras idag och finner att 

kommunfullmäktige ska avgöra ärendet idag.  

 

Omröstning begärs och genomförs.  

 

Ordförande informerar att de som vill att ärendet ska avgöras idag röstar ja 

och de som vill ärendet ska återremitteras röstar nej. Omröstningen utföll 

med 33 ja och 12 nej.  

Av bifogad röstningslista framgår hur var och en av ledamöterna röstade. 

 

Därefter ställer ordförande kommunstyrelsens förslag mot Bengt Evertsson 

(MP) och Agneta Nilsdotters (MP) förslag om avslag mot varandra och 

fann att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.  

 

Omröstning begärs och verkställs.  

 

Ordförande informerar att de som stödjer kommunstyrelsens förslag röstar 

ja och de som stödjer Bengt Evertsson (MP) och Agneta Nilsdotters (MP) 

förslag röstar nej. Omröstningen utföll med 33 ja, 10 nej och 2 ledamöter 

avstod från att rösta.  

 

Av bifogad röstningslista framgår hur var och en av ledamöterna röstade. 

 

 

_________ 

 
Meddelas för åtgärd:  

Fastigheter i Linde AB 

 

Meddelas för kännedom:  

Ekonomichef 

Kommunchef 
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JA= Ska ärendet avgöras idag?  NEJ= Återremittering 

Nr Namn Ja Nej Avstår Nr Namn Ja Nej Avstår 

1 Anders Ceder (S) X   25 Ulf Axelsson (V)  X  

2 Irja Gustavsson (S) X   26 Gunilla Remnert (V)  X  

3 Linda Svahn (S) X   27 Pär-Ove Lindqvist X   

5 Linda Andersson (S) X   28 Anniette Lindvall (M) X   

6 Daniel Andersson (S) X   29 Jan Hansson (M) X   

7 

Moa Fohlin (S) 

Ulla Lundkvist (S) X  
 

30 Lillemor Bodman (M) 
X   

8 Zaki Habib (S) X   31 Sven Erik Larsson (M) X   

9 Kristine Andersson (S) X   32 Anna Öfverström (M) X   

10 John Omoomian (S) X   33 Fredrik Lindmark (M) X   

11 Victoria Johansson (S) X  
 

34 

Göran Gustavsson (FP) 

Per Carlström (FP) 
X   

12 Lennart Olsson (S) X   35 Ingrid Åberg (KD) X   

13 Margareta Ahlm (S) X   36 Bengt Evertsson (MP)  X  

14 Jonas Bernström (S) X   37 Agneta Nilsdotter (MP)  X  

15 

Farhia Ahmed (S) 

Joacim Hermansson (S) X  
 

38 Per Söderlund (SD) 
 X  

16 Arnold Bengtsson (S) X   39 Virosa Viberg (SD)  X  

17 

Annamaria Ericsson (S) 

Hans-Olof Hake (S) X  
 

40 Pamela Hopkins (SD) 
 X  

18 Nafih Mawlod (S) X   41 Thord Durnell (SD)  X  

19 Jonas Kleber (C) X   42 Jan Marne (SD)  X  

20 

Susanne Karlsson (C) 

Johan Andersson (C) X  
 

43 

Birgitta Duell (SD) 

Andreas Funk (SD) 
 X  

21 Jenny Larsson (C) X   44 Mats Seijboldt (SD)  X  

22 Tuula Marjeta (C) X   45 Ander Eriksson (SD)  X  

23 

Anders Persson (C) 

Björn Pettersson (C) X  
 

4 Bengt Storbacka (S) 
X   

24 Christina Pettersson (C) X    Summa 33 12  
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JA= Bifall till kommunstyrelsens förslag  NEJ= Avslag 

Nr Namn Ja Nej Avstår Nr Namn Ja Nej Avstår 

1 Anders Ceder (S) X   25 Ulf Axelsson (V)   X 

2 Irja Gustavsson (S) X   26 Gunilla Remnert (V)   X 

3 Linda Svahn (S) X   27 Pär-Ove Lindqvist X   

5 Linda Andersson (S) X   28 Anniette Lindvall (M) X   

6 Daniel Andersson (S) X   29 Jan Hansson (M) X   

7 

Moa Fohlin (S) 

Ulla Lundkvist (S) X  
 

30 Lillemor Bodman (M) 
X   

8 Zaki Habib (S) X   31 Sven Erik Larsson (M) X   

9 Kristine Andersson (S) X   32 Anna Öfverström (M) X   

10 John Omoomian (S) X   33 Fredrik Lindmark (M) X   

11 Victoria Johansson (S) X  
 

34 

Göran Gustavsson (FP) 

Per Carlström (FP) 
X   

12 Lennart Olsson (S) X   35 Ingrid Åberg (KD) X   

13 Margareta Ahlm (S) X   36 Bengt Evertsson (MP)  X  

14 Jonas Bernström (S) X   37 Agneta Nilsdotter (MP)  X  

15 

Farhia Ahmed (S) 

Joacim Hermansson (S) X  
 

38 Per Söderlund (SD) 
 X  

16 Arnold Bengtsson (S) X   39 Virosa Viberg (SD)  X  

17 

Annamaria Ericsson (S) 

Hans-Olof Hake (S) X  
 

40 Pamela Hopkins (SD) 
 X  

18 Nafih Mawlod (S) X   41 Thord Durnell (SD)  X  

19 Jonas Kleber (C) X   42 Jan Marne (SD)  X  

20 

Susanne Karlsson (C) 

Johan Andersson (C) X  
 

43 

Birgitta Duell (SD) 

Andreas Funk (SD) 
 X  

21 Jenny Larsson (C) X   44 Mats Seijboldt (SD)  X  

22 Tuula Marjeta (C) X   45 Ander Eriksson (SD)  X  

23 

Anders Persson (C) 

Björn Pettersson (C) X  
 

4 Bengt Storbacka (S) 
X   

24 Christina Pettersson (C) X    Summa 33 10 2 
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Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

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

  

    

   

   
Svar på interpellation om skogsareal 

Inger Griberg, Miljöpartiet, har i sin interpellation, ställt några frågor 
till mig angående kommunens skogsinnehav. Tack för en viktig och 
spännande interpellation som innehåller många dimensioner, inte 
minst hållbarhet och naturvärden för framtida generationer.  
 
Jag besvarar fråga för fråga: 
 
1.  Hur stort är Koncernens (kommunens) skogsareal idag i 

jämförelse med 2010? 
 
Svar:  Idag äger bolagen totalt 642 ha varav 511 ha är produktiv 
skogsmark. År 2010 var motsvarande siffror; totalt 1651 ha varav 
1375 ha produktiv skogsmark. Kommunen (förutom bolagen) äger 
ca 455 ha produktiv skogsmarkareal. Till det kommer de tätortsnära 
områdena som redovisas nedan samt i en bilaga till 
interpellationssvaret. 
 
2. Vilka framtidsplaner finns i nuläget för kvarvarande bestånd? 
 
Svar: Planerna är att, likt tidigare, fortsatt förhålla sig till 
Lindesbergs kommuns beslut 2015-10-20 KF § 182 Dnr. 2015/384. 
(Bifogas handlingarna) Ett beslut som för övrigt har prövats och 
godkänts av Förvaltningsrätten i Karlstad, dom 2016-11-07 mål nr. 
1828-16. Av beslutet framgår att FALAB fått Kommunfullmäktiges 
uppdrag att prioritera markinnehav för exploatering för FALAB:s 
kärnverksamhet och att försälja produktionsskog inklusive 
naturskyddsområden. Stadsnära skog och rekreationsmark försäljs 
till kommunen. Exempel på det sistnämnda är att ett antal hektar av 
bolagens naturmark har försålts/bytts med Lindesbergs kommun, 
för att rådigheten skall vara kommunal, t ex en areal, söder om 
Lindesberg stad, Sörlunda, där bland annat naturreservatet ”Näset” 
ingår med 24 ha. Allt enligt ovan nämnda beslut i Lindesbergs KF. 
 
Ytterligare exempel på mark som återgått från FALAB till 
kommunen är Råsvalslund i Guldsmedshyttan, mark vid mellersta 
utfarten till RV 50 i Lindesberg, Lindesby norr om Lindesjön, mark 
vid Ölsjöbadet och sydöst om Vretsjön i Ramsberg, nordöstra änden 
av Råsvalen, mark runt idrottsplatsen i Vedevåg, öster om Borsån 
samt vid Vedevågsjöns norra strand och mark i Högstaboda. (Se 
kartbilagor) 
 
3. Har Koncernen sålt av skogsmark, där naturreservat ingått? 
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Svar: Bolagen har sålt mark där naturreservat ingått.  
 
4.  Vem har i så fall ansvar för vården av dessa? 
 
Svar: Förvaltningen av naturreservat sköts av kommunen, både före 
och efter försäljningen – ingen skillnad pga ägarbytet. Då det är sk. 
”kommunala reservatsbildningar” ligger ansvaret för skötsel på 
kommunen, oavsett ägare. 
 
5. Hur förvaltas i allmänhet kvarvarande skogsmark? 
 
Svar: Bolagens mark förvaltas förnärvarande genom ramavtal med 
branschkonsult, nuvarande entreprenör är Billerud Korsnäs.  
 

Den stadsnära skogen som gått tillbaka till kommunen från FALAB 
sköts av Samhällsbyggnadsförbundet enligt en skogsbruksplan. Så 
här beskrivs det på kommunens hemsida:  

”Förvaltningen av kommunens skogar ska tillgodose många olika 
intressen och hänsyn tas till såväl rekreation som naturvärden. En 
variationsrikedom av skogstyper och skötselåtgärder är viktig för 
att tillgodose olika invånares önskningar och behov. 

I våra tätortsnära skogar utför vi också naturvårdande skötsel och 
avsätter områden för fri utveckling. Det kan handla om att gallra för 
att gynna lövskog eller att lämna döda träd som har stor betydelse 
för den biologiska mångfalden. 

Efter en röjning, gallring eller slutavverkning körs virket och riset 
vanligen ut från den tätortsnära skogen. För att minska 
markskadorna måste vi ibland vänta tills marken frusit eller torkat 
innan allt kommer bort. En del ris lämnas kvar för att gå tillbaka till 
jorden som näring. 

Det mesta av den tätortsnära skogen ägs av kommunen och förvaltas 
av Samhällsbyggnad Bergslagen. Den del som ägs av de kommunala 
bolagen sköts av dem.” 

(Skogsbruksplanen finns som bilaga) 

6. Vilken är den kommunala skogspolitiken, för närvarande, när det 
gäller rekreation, medborgarnas hälsa och skogsbestånd, som 
s.k. kolsänka, i denna tid av klimatnödläge? 

 
Svar: Vi saknar förnärvarande en kommunal skogspolitik. 
Kommunen deltar i ett arbete för ett regionalt strategiskt 
skogsprogram som grundar sig i det nationella skogsprogrammet. 
Industri, naturskyddsförening, kulturella aspekter, kommunerna i 
länet et cetera deltar i arbetet som leds av Länsstyrelsen. Det 
kommer att utmynna i ett policyprogram/skogsprogram. 
Tidsaspekten för arbetet kan jag inte svara på idag.  
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Vi har, som nämnts ovan, en skogsbruksplan som sköts av 
Samhällsbyggnadsförbundet och som alltså tillämpas på den mark 
som tillhör kommunen (inte FALAB).  
 
Majoriteten av kommunens skog ägs dock av FALAB. Allemansrätten 
gäller självklart oavsett ägare till skogsmark, så medborgarnas 
tillträde till rekreationsmöjligheter i skogsmark är ohotat. Eventuell 
avverkning sker också enligt skogsbrukspraxis oavsett ägare.  
 
7. Slutligen, vilken kompetens besitter koncernens arbetskraft när 

det gäller ekosystem, biologisk mångfald och övriga natur- och 
kulturvärden? 

 
Svar: Bolagens interna kompetens avseende den totala 
hållbarhetsaspekten på vår verksamhet, fastighetsförvaltning/-
utveckling är mycket god. Specifikt avseende ekosystem, biologisk 
mångfald och övriga natur- och kulturvärden är kompetensen 
tillräcklig för att samordna dessa med vår kärnverksamhet. Där 
spetskompetens är nödvändig nyttjas externa tjänsteköp av 
specialistkunskap. I övrigt finns kompetens hos 
Samhällsbyggnadsförbundet med kommunekolog och 
skogsbruksansvarig. 
 
Bengt Storbacka (S) 
Kommunstyrelsens ordförande 

 

Bilagor: 

KS 2015/384 
Karta över skog 
Skogsbruksplan 
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Kommunfullmäktige 

Interpellation från Sven Erik Larsson (M) om Socialnämndens 

budgetunderskott budgetåret 2021 

Förslag till beslut 

Interpellationen ställs och besvaras. 

Ärendebeskrivning 

Sven-Erik Larsson (M) har inkommit med en interpellation ställd till 
socialnämndens ordförande Mathz Eriksson (C). Sven-Erik Larssons (M) 
interpellation handlar om socialnämnden prognosticerade underskott. 

 

 

Henrik Arenvang Anna Lundström 
Kommundirektör Handläggare 

Bilagor: 

Interpellationen 
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§35/21 Allmänhetens frågestund -   :

Denna behandling '§35/21 Allmänhetens frågestund' har inget tjänsteutlåtande.
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Kommunfullmäktige 

Medborgarförslag om en ny återvinningscentral till Lindesbergs 

tätort som ersätter de två som finns 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett förslag där hen föreslår att en ny 
återvinningscentral i Lindesberg kan ersätta de två som redan finns i 
kommunen. 

Henrik Arenvang Anna Lundström 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunsekreterare 

För kännedom: 

Medborgare 

Bilagor: 

Medborgarförslaget 
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Kommunfullmäktige 

Medborgarförslag om upphöjd sandlåda för rullstolsburna i 

Lindesbergs kommun 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare föreslår att kommunen ska bygga en upphöjd sandlåda där 
rullstolsburna får möjlighet att leka och skapa med sand och grus. 

Henrik Arenvang Anna Lundström 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunsekreteraren 

För kännedom: 

Medborgaren 

Bilagor: 

Medborgarförslaget 
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Kommunfullmäktige 

Medborgarförslag om bygga en brygga alternativt bänkar vid 

parkeringsplatsen på länsväg 859 vid infarten mot Nammo, Liab 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare föreslår att en brygga och eller bänkar ska sättas upp vid 
parkeringsplatsen på länsväg 859 i Lindesberg (mitt emot Nammo Liab). 

Henrik Arenvang Anna Lundström 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunsekreterare 

För kännedom: 

Medborgaren 

Bilagor: 

Medborgarförslaget 
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Kommunfullmäktige 

Medborgarförslag om brygga bakom Ågården anpassad för 

boende på Ågården för bad och fiske 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare föreslår att kommunen bygger en brygga bakom Ågården i 
Lindesberg. Bryggan skulle vara för de äldre som bor på Ågården och vara 
anpassad därefter.  

Henrik Arenvang Anna Lundström 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunsekreterare 

För kännedom: 

Medborgaren 

Bilagor: 

Medbrgarförslaget 
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Kommunfullmäktige 

Medborgarförslag om kunskap i ämnet neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (NPF) i Lindesbergs kommuns skolor 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till barn- och utbildningsnämnden. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med förslag om hur kommunen kan arbeta för 
att hjälpa elever med neuropsykiska funktionsnedsättningar (NPF). 

Henrik Arenvang Anna Lundström 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Barn- och utbildningsnämnden 

För kännedom: 

Medborgaren 

Bilagor: 

Medborgarförslaget 
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Kommunfullmäktige 

Medborgarförslag om gång- och cykelbana mellan Hagaberg och 

lasarettet i Lindesberg 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett förslag om att bygga en gång- och 
cykelbana mellan Hagaberg och lasarettet i Lindesberg. 

 

 

Henrik Arenvang Anna Lundström 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunsekreteraren 

För kännedom: 

Medborgaren 

Bilagor: 

Medborgarförslaget 
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Kommunfullmäktige 

Medborgarförslag om att bygga en betonganläggning för skate 

och kickbike på Loppholmarna 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett förslag om att kommunen ska bygga en 
betonganläggning för skate och kickbike på Loppholmarna i Lindesberg.  

Henrik Arenavang Anna Lundström 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunsekreteraren 

För kännedom: 

Medborgaren 

Bilagor: 

Medborgarförslaget 
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Kommunfullmäktige 

Medborgarförslag om övergångsställe vid rondellen i 

Guldsmedshyttan 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare föreslår att kommunen bygger ett övergångsställe vid 
rondellen i Guldsmedshyttan. 

Henrik Arenvang Anna Lundström 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunsekreteraren 

För kännedom: 

Medborgaren 

Bilagor: 

Medborgarförslaget 
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 Sammanträdesdatum:  

Utskottet för stöd och strategi 09.03.2021  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

USS §10/21   Dnr: KS 2021/30 

 

Verksamhetsberättelse 2020 för tillväxtförvaltningen 
 

Beslut 

Utskottet för stöd och strategi godkänner verksamhetsberättelsen för 

perioden januari-december 2020 och överlämnar den till 

kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

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

Tillväxtutskottet redovisar under perioden januari till december 
2020 en avvikelse på – 1,9 mnkr. Förvaltningen har under år 2020 
haft en besparing på 5,0 Mnkr där cirka 2,1 mnkr av besparingen 
inte kunnat ge effekt på grund av personalkostnader. Även en 
betydligt lägre schablonersättning från Migrationsverket än 
tidigare påverkar utfallet negativt.  

Förslag till beslut 

Utskottet för stöd och strategi godkänner verksamhetsberättelsen 
för perioden januari-december 2020 och överlämnar den till 
kommunstyrelsen. 

Reservationer 

Nils Detlofsson (L) reserverar sig mot beslutet.  

_____ 

För åtgärd: 

Kommunstyrelsen 

För kännedom: 

Tillväxtförvaltningen 
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1 Verksamhetsberättelse 

1.1 Sammanfattning 

Tillväxtförvaltningens verksamheter präglades som så många andra under året av olika 
anpassningar och insatser utifrån pågående pandemi. 

Vuxenutbildningen har under året varvat mellan när-, fjärr- och distansundervisning där 
elever med störst behov av närundervisning har prioriterats. Arbetsmarknadsenhetens 
verksamheter har till stor del kunnat bedrivas på plats, dock med stora anpassningar utifrån 
rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Verksamheterna har löpande försökt hitta 
lösningar och anpassningar så att individerna ska kunna fortsätta studera och uppnå önskade 
resultat. 

I de utvärderingar och uppföljningar som genomförts på utbildningsenheten under året 
framgår att distansundervisningen har fungerat bra för de flesta. Men det har varit svårt för 
elever som inte har tillgång till en egen dator hemma. För dessa eleverna har det dock funnits 
möjlighet att tillfälligt kunna låna en dator. På Masugnen finns också elever som saknar 
erfarenhet och kunskap av att arbeta i en lärplattform. Dessa elever har fått hämta och lämna 
in arbetsmaterial i pappersform istället. 

Söktrycket är högt till samtliga yrkesutbildningar på Masugnen med ett översök till flera av 
utbildningarna. Även sfi har fortsatt haft ett högt söktryck. För att kunna möta upp det stora 
intresset för undersköterskeutbildningen och behovet av mer personal inom vård- och 
omsorg, pågår en planering för att kunna starta upp ytterligare en ny grupp i januari 2021. 

Inom arbetsmarknadsenheten har all verksamhet varit igång under året och så gott som alla 
praktiska verksamheter har kunnat arbeta fysiskt på plats. De flesta arbetsplatsförlagda 
insatserna har kunnat fortsätta men med visst undantag inom framförallt vården. 
Arbetsmarknadsenheten har samtidigt ökat andelen arbetsplatsförlagda insatser hos frivilliga 
organisationer och har kunnat fylla dessa platser efter de äldre volontärer som tidigare 
funnits. Verksamheten har löpande vägt samman smittorisken mot målgruppernas behov av 
kontinuitet av effektfulla insatser. Det har varit prioriterat och viktigt att kunna hålla igång 
dessa verksamheter så långt det varit möjligt då många av deltagarna lider av psykisk ohälsa. 

På Kulturenheten har insatser riktats och prioriterats till att kunna ha huvudbiblioteket öppet 
och bemannat som vanligt. Coronaläget har ökat sjukfrånvaron hos personalen, vilket har 
inneburit en omfördelning av resurser för att dels säkerställa öppettiderna men även för att 
kunna erbjuda anpassade tjänster för att också fortsatt kunna erbjuda tillgång till bibliotekens 
utbud (exempelvis hemkörning av böcker med mera). 

Kulturenheten har även arbetat med att verkställa beslutad besparing för 2020 som förutom 
en minskad personalstyrka även inneburit en del förändringar inom biblioteksverksamheten. 
Inom allmänkulturen har stora delar av utbudet och den utåtriktade verksamheten pausats 
helt på grund av pandemin med anledning av att man ska undvika folksamlingar. 
Verksamheten hade planerat att kunna genomföra de pausade aktiviteterna under hösten 
2020 istället, men smittläget innebar i stället att även höstens planerade aktiviteter fick 
skjutas upp. 

Kulturenheten fick under året arbeta fram alternativa lösningar för exempelvis det 
traditionsenliga nationaldagsfirandet, medborgarceremonin, stipendieutdelningen samt kring 
digitaliseringen för att tillgängliggöra verksamhetens tjänster på andra sätt och i andra 
utseenden. Människor har ett behov av arrangemang och evenemang och förvaltningen har 
verkat för att försöka täcka det behovet, oavsett form även under pandemin. Dock har det 
varit svårt att kunna planera för när detta kan ske och med vilka förutsättningar. Vissa delar 
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av kulturens infrastruktur har helt ställts om till digitalt, men många delar kan inte göra det. 

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

1.2 Ekonomi 

Driftsredovisning 

Verksamhet Kostnad Intäkt Netto 
Nettobudge

t 
Budgetavvik

else 
Bokslut 2019 

Netto 

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

Näringslivsenheten 35,3 3,4 31,9 33,3 1,4 31,5 

Bidrag 8,5 0,1 8,4 8,5 0,1 7,6 

Färdtjänst 7,0 0,2 6,8 7,4 0,6 8,1 

Kulturenheten 17,0 1,2 15,8 15,4 -0,4 16,3 

Utbildningsenheten 31,5 7,9 23,6 19,2 -4,4 21,6 

Arbetsmarknadsenh
eten 

25,3 16,2 9,1 9,8 0,7 6,5 

Caféverksamhet 0,7 0,1 0,6 0,0 -0,6 0,5 

Totalt 130,7 29,1 101,6 99,7 -1,9 98,2 

Investeringar 

Projekt Utgifter Inkomster Nettoinvestering 
Budget 

2020 
Avvikelse 

mot budget 

Bussangöring 
Brotorpsskolan/Lindbackaskolan 

10,6 0,0 10,6 1,7 -8,9 

Gång- och cykelväg 
Schrödersbacke 

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

Industrirakan norra delen 0,3 0,0 0,3 0,0 -0,3 

Vändplan Guldsmedshyttan 3,0 0,0 3,0 4,2 1,2 

Exploatering Frövi 1,6 0,0 1,6 17,5 15,9 

Nytt villaområde Lindesberg 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 

Frövi bangård 0,0 0,0 0,0 13,0 13,0 

Båtramp Lindesberg 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 
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Robot industritekniska 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 

Lindesjön runt 0,4 0,0 0,4 0,4 0,0 

Ny väg Frövi N.a Bangatan 0,0 -9,2 -9,2 0,0 9,2 

Summa investeringar 16,4 -9,8 6,6 48,3 41,7 

Drift 

Tillväxtförvaltningen har under år 2020 haft en besparing på 5,0 Mnkr, där cirka 2,1 Mnkr av 
besparingen inte kunde ge effekt under året på grund av personalkostnader. Även en betydligt 
lägre schablonersättning från Migrationsverket än tidigare påverkar utfallet negativt. Trots 
dessa förutsättningar redovisar förvaltningen en avvikelse på -1,9 Mnkr. 

Inom administrationen har det viss tid av året varit vakans av en tjänst, därav något lägre 
lönekostnader än budgeterat. 

Näringslivsenhetens avvikelse beror dels på ett överskott inom landsbygd samt att mark- och 
exploatering under 2020 haft intäkter för sålda tomter. 

Färdtjänst redovisar en positiv avvikelse som en direkt följd av Covid-19 pandemin då 
färdtjänstresor minskat rejält. Vid jämförelse av kostnad samt resor december 2019 mot 
samma månad 2020 har kostnaden minskat med 62 % och resorna med 54 %. Trots att 
färdtjänst endast har erbjudit ensamåkning, vilket i sin tur kan skapa ökad kostnad, har 
kostnaden minskat. 
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Kulturenheten har under året haft en besparing på 1,0 Mnkr, vilken berörde 
personalkostnader som inte gav effekt under året. Enheten redovisar en avvikelse på -0,4 
Mnkr, vilket beror på många inställda evenemang på grund av Covid-19. 

Utbildningsenheten har på grund av minskade intäkter, dels från Migrationsverket och även 
andra statsbidrag en avvikelse på -4,4 Mnkr. I huvudsak beror avvikelsen på att sfi saknar 
intäkter från Migrationsverket om cirka 4,0 Mnkr. 

 

Viss del av avvikelsen berör även Teknikcollage, på grund av att arbetsförmedlingen inte 
längre upphandlar arbetsmarknadsutbildning inom enhetens område vilket genererar en 
lägre intäkt. 

Arbetsmarknadsenhetens avvikelse på 0,7 Mnkr har att göra med extra intäkter för bilpoolen. 
Denna verksamhet tillkom tillväxtförvaltningen detta år och därav valdes 
försiktighetsprincipen gällande dess budget. Planering pågår att erbjuda merservice kopplat 
till bilpoolen och de verksamhetsknutna bilarna så småningom, samt att verksamheten 
återinvesterar eventuellt överskott så att fler deltagare ska kunna erbjudas anställning. 

En del av utbildningsenhetens besparing år 2020 berörde caféverksamheten på Masugnen. 
Därav beror verksamhetens avvikelse på att det inte finns någon avsatt budget på grund av 
besparingen, dock fanns personalkostnader utöver budget året ut. 
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Tillväxtförvaltningen har fått ekonomisk kompensation för all sjukfrånvaro under 2020 på 
grund av pandemin vilket har minskat förvaltningens budgetunderskott. Resultatet är bättre 
än förväntat på grund av tillfälliga intäkter och minskade kostnader, till följd av Covid-19 
pandemin. 

Investeringar 

Bussangöring Brotopsskolan/Lindbackaskolan är färdigställd under 2020, planen var från 
start att det skulle pågå 2020 och 2021 och budget låg därför uppdelat  under två år. 
Nettobudget för 2021 var på samma nivå som 2020,  1,7 Mnkr. Projektet har en totalt en 
negativ avvikelse med 7,2 Mnkr . Det har tillkommit ätor under byggnationens gång samt att 
det har tillkommit ett väderskydd. 

Schrödersbacke där har det inkommit intäkter från Trafikverket för byggnationen av ny gång- 
och cykelväg. Nettokostnaden för projektet blev 372 tkr. 

Konstaderna för industrirakan norra delen är anslutningskostnader för vatten och avlopp för 
såld mark. 

Vändplan Guldsmedshyttan det projektet fortgår även 2021.Det överskottet som är 2020 är 
ombudgeterade till 2021. 

Exploatering Frövi där har arbetet påbörjat och kommer fortsätta flera år framåt. 

Nytt villaområde Lindesberg är överklagat så pengarna är ombudgeterade till 2021. 

Projektet Frövi bangård är framflyttat och hör ihop med projektet Exploatering Frövi. 

Båtramp Lindesberg har inte verkställts under 2020 på grund av pandemin. 

Intäkterna på 9,2 Mnkr är för Ny väg Frövi N:a Bangatan är intäkter från Naturvårdsverket 
och är  Klimatklivet pengar. 

1.3 Grunduppdrag 

Grunduppdrag Analys 

Arbetsgivare  

Tillväxtutskottet bidrar till att 
Lindesbergs kommun är 
attraktivt att leva, verka och 
bo i samt besöka. Vi skapar 
tillväxt och livskvalitet! 

Tillväxtförvaltningens grunduppdrag har påverkats utifrån olika nationella 
restriktioner och har styrt verksamheterna i olika riktning. 

Utifrån lagkravet har tillväxtutskottet levererat sina grunduppdrag utifrån 
förutsättningar från statligt håll. Vissa delar i bibliotekslagen har inte kunnat 
uppfyllas under året på grund av restriktionerna, men i alla verksamheter 
har man gjort sitt yttersta för att upprätthålla en god verksamhet. 

Utifrån de förutsättningar som har funnits under 2020 är bedömningen att 
verksamheterna har levererat så mycket de har kunnat. En del stora 
omställningar har gjorts på väldigt kort tid, där verksamheterna har 
fokuserat på hur man kan göra på ett annat sätt, hur man kan ställa om för 
att leverera till förvaltningens olika målgrupper. 

I de verksamheter inom förvaltningen som inte är lagstadgad verksamhet 
har man inte kunnat leverera fullt ut på grund av pandemin och utifrån 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Men även där har 
verksamheterna ställt om efter bästa förmåga för att leverera sitt 
grunduppdrag på bästa möjliga sätt. 

Verksamheterna hade inte klarat av att leverera sina grunduppdrag utan alla 
samverkansparter som under året har gjort en fantastisk insats. Dels 
arbetsgivare som även fortsatt har tagit elever och möjliggjort för 
praktikplatser. Tillväxtförvaltningens verksamheter är beroende av andra 
parter som är en viktig del för att kunna genomföra vårt grunduppdrag. 
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1.4 Kvalitetsfaktorer

Kvali tetsfaktor Grad av kval i tet Kval i tetsindikator
Utfal l
2019

Utfal l
2020 Trend

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

Kvalitén
uppnås

Resultat i
medarbetarenkätens
fråga om att se fram

emot att gå till arbetet

4,08 4,01

Andel
tillsvidareanställda

med heltidsanställning
97,3 %

Friska medarbetare Kvalitén
uppnås

Sjukfrånvaro hos
medarbetare

4,09 % 3,77 %

Egen försörjning Kvalitén är på
väg att uppnås

Andel deltagare som
går ut i självförsörjning

efter avslutad insats
som kvarstår i

självförsörjning efter
90 dagar

23 %

Andel individer som
fått arbete sex månader

efter avslutad
yrkesutbildning inom

kommunens
vuxenutbildning (%)

Andel elever inom
vuxenutbildningen som

når betyg

Antal deltagare
inskrivna på

arbetsmarknadsenhete
n

156

Antal inskr ivna elever
inom

vuxenutbildningen

Resursjobb

Service och
bemötande

Kvalitén
uppnås

Andel behör iga lärare
inom

vuxenutbildningen
100 %

Tillgänglighet (fysiskt
och digitalt)

Kvalitén är på
väg att uppnås

Antal utställningar av
museiföremål 6

Meröppet - besökare
per öppettimme 2,6

Meröppet timmar per
månad

236

Antal genomförda
lotsärenden

8

Antal besök med
biblioteksbussen
utanför ordinar ie

turlista

3

Antal aktiviteter 104
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Kvali tetsfaktor Grad av kval i tet Kval i tetsindikator
Utfal l
2019

Utfal l
2020 Trend

anordnade för att nå
fler besökare

Antal företagsbesök 10

Antal människor nådda
(inom radie) som kan ta
del av servicepunkten –

Geografisk spridning

Attraktivitet och
utbud

Kvalitén är på
väg att inte

uppnås

Industrimark/ Antal
kvm detaljplanelagd

verksamhetsmark
20,6

Deltagartillfällen i
idrottsföreningar

antal/ invånare 7-20 år
6

Antal utställningar av
museiföremål 6

Antal konstformer
under året 5

Antal deltagare
företagsfrukostar 0

Andel lovaktiviteter för
barn/ ungdomar

Bildning & livslångt
lärande

Kvalitén är på
väg att uppnås

Antal besök i
kommunens bibliotek

inklusive bokbussen
(antal/ invånare)

5,6 5,8

Elevers upplevelse av
delaktighet och

inflytande
80,7

Elevers upplevelse av
trygghet och studiero

100 %

Läsfrämjande insatser
(per ålderskategori) 27

Antal förfrågningar till
arkivet 532

Antal studieplatser
(inom samtliga

bibliotek)
6

Elever som erbjuds att
delta i studiehall

(vuxenutbildningen)
10

Andel elever inom sfi
som erbjuds

heltidsstudier

Kvinnor och mäns
förutsättningar för

studier

Progression för
språksvaga
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Kvali tetsfaktor Grad av kval i tet Kval i tetsindikator
Utfal l
2019

Utfal l
2020 Trend

Fjärrlån och
kurslitteratur

507

Attraktiv arbetsgivare med fokus på ar betsmil jö, ledarskap, medarbetarskap och
kompetensförsör jning

Inom förvaltningen var en särskild utbildningsinsats planerad för samtlig personal under
2020, men utifrån läget med Covid-19 fick insatsen skjutas på framtiden.

Den viktigaste frågan har varit att säkerställa arbetsmiljön för våra medarbetare utifrån att
det dels funnits en oro för smittspridning samt att arbetsmiljöansvaret kvarstår även vid
arbete från annan plats än den fysiska arbetsplatsen. Detta har inneburit att cheferna behövt
säkerställa att de medarbetare som arbetat hemifrån haft en god arbetsmiljö även om de inte
fysiskt kunnat vara på plats. Våra medarbetare har haft olika förutsättningar för hemarbete
utifrån olika arbetsuppgifter. Ledningsgruppen har arbetat metodiskt för att fånga upp
medarbetarna gällande arbetsmiljö och distansarbete för att medarbetarna ska känna sig
trygga. Arbetsplatserna har heller aldrig varit helt stängda, så för de medarbetare som inte
har kunnat säkerställa en bra arbetsmiljö hemma så har valfr iheten varit viktig. Förvaltningen
har uppmanat alla att följa Regionhälsans rekommendationer för hemarbete.

Under 2020 verkställde tillväxtförvaltningen sin besparing som innebar uppsägning av
personal som en effekt. Detta har påverkat både medarbetare och personalgrupper negativt
under året.

Fr iska medarbetare

Under våren hade tillväxtförvaltningen en väldigt hög sjukfrånvaro på grund av Covid-19 och
rådande rekommendationer. Under året har sjukfrånvaron sjunkit och landade i december
2020 på en nivå som är lägre än i december 2019. Många av förvaltningens medarbetare har
möjlighet att kunna arbeta hemifrån vilket har påverkat sjukfrånvaron positivt då
medarbetare med milda symptom har kunnat arbeta på distans i väntan på provresultat.

För de verksamheter där medarbetare inte har kunnat utföra sina arbetsuppgifter på distans
har utfallet varit tvärtemot och en högra sjukfrånvaro har påvisats.

Egen försör jning

Förvaltningen har haft en oro över den stora utmaning som framförallt näringslivet hamnat
inför. Under våren permitterade och/ eller varslade flera företag personal. Viktiga leveranser
till tillverkningsindustrin uteblev och produktioner stod sti lla. Restaurangbranschen och
besöksnäringen har haft det r iktigt tufft. Den ekonomiska uthålligheten är begränsad för de
mindre företagen. Ett övergripande arbete har pågått inom regionen kring detta. Lokalt i
Lindesberg har företagsmöten skett för att se vilket stöd kommunen kan bistå med.

Arbetsmarknadsenheten har under det första kvartalet skapat fler förutsättningar för
deltagare inom verksamheten; bland annat via bilpoolen som kan skapa fler möjligheter till
arbete och arbetsträning. Även ett städlag i samarbete med hemtjänsten startade upp i
november 2020 där deltagare får möjlighet att arbeta.

Arbetsmarknadsenheten har även avvecklat en del insatser som inte har gett önskade
effekter. Samtidigt som ett starkare samarbete med vuxenutbildningen och den ideella
sektorn har skapats i syfte att få fler verktyg som kan stötta deltagaren vidare till
självförsörjning på sikt.
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Arbetsmarknadsenhetens verksamheter har utifrån situationen med Covid-19 varit igång som 
vanligt. Dock har verksamheten noterat att allt fler arbetsgivare inte kan ta emot våra 
målgrupper. I början på Covid-19 var det många oroliga arbetsgivare som tackade nej till 
placeringar av olika slag, däribland exempelvis socialförvaltningen. Under augusti månad såg 
vi att man försiktigt planerade att börja öppna upp för möjligheten igen och under hösten 
kunde flera verksamheter börja ta emot igen, även om  i mindre skala än tidigare. 
Serviceteamet är fortsatt beredda att rycka in och bistå med fler uppdrag om behov av detta 
skulle uppkomma hos våra medborgare i dessa tider. 

Service och bemötande 

Näringslivsenheten och arbetsmarknadsenheten testade under våren en idé kring matchning 
av tillgänglig varslad arbetskraft med arbetsgivares rekryteringsbehov i Lindesbergs 
kommun. Det fanns under våren ett stort intresse bland personer utan sysselsättning. Dessa 
personer kategoriserades i olika yrkesområden utifrån utbildning och erfarenhet. Det var tre 
ganska jämnstora och dominerande inriktningar mot: skola/förskola, vård/omsorg, handel och 
industri, vilket resulterade i ett bra underlag att arbeta vidare med vad gäller tillgänglig 
arbetskraft. 

Vuxenutbildningen har på uppdrag av socialförvaltningen mött upp behovet av en kortare 
vårdutbildning och introduktion för personal som tillfälligt ska jobba inom vården utifrån 
rådande behov och omständigheter. Tillväxtförvaltningen har hela året arbetat aktivt för att 
på olika sätt kunna ställa om och möta upp prioriterade behov. 

Näringslivsenheten har även sett att många goda initiativ kommit från företagen och de 
företagskluster som finns i Lindesbergs kommun just nu. 

Näringslivsenhetens fokus har varit att bidra med det som kommunen kan göra för att på 
olika sätt stödja vårt lokala näringsliv tillsammans med Region Örebro län, Business Region 
Örebro och andra myndigheter. Bra insatser har erbjudits och görs redan både lokalt och 
regionalt. 

Tillväxtförvaltningen gjorde under våren förskottsutbetalningar av både förenings- och 
marknadsföringsbidrag för att våra lokala föreningar skulle klara av att vara uthålliga när 
övriga inplanerade föreningsintäkter uteblivit. 

Biblioteken i Lindesbergs kommun har fortsatt erbjudit våra medborgare som är 70+ 
utkörning av böcker och medier även till kommunens mindre orter dit biblioteksbussen inte 
når ut. Vi har även sett över lånevillkoren och har fortsatt inte några förseningsavgifter, 
förlängda lånetider med mera. 

Tillgänglighet (fysiskt och digitalt) 

Inom kulturenheten har pandemin och de rekommendationer som lagts med anledning av 
den påverkat verksamheterna under hela året. Biblioteken är en samhällsviktig funktion som 
kunnat hålla öppet, med fokus på huvudbiblioteket. Nya arbetssätt har tillkommit då en del 
uppdrag inte kunnat genomföras som på tidigare vis. Då det gäller allmänkultur och 
arrangemang har delar av dessa inte kunnat genomföras. Det finns därför en så kallad 
kulturskuld att hantera. Arbetet med att tillgängliggöra kulturarvet har under året haft stort 
fokus på en app som släpptes under pandemin och som har fått stor uppmärksamhet och 
laddats ner mycket. Under tredje tertialen har tillgängligheten till bibliotek minskat 
ytterligare eftersom biblioteksbussen inte kunnat användas som planerat med anledning av 
pandemin. I december stängdes även Meröppet på huvudbiblioteket. 

Inom vuxenutbildningen bedömer vi i nuvarande situation att tillgängligheten ahar varit god 
för våra elever både via närundervisning och distansundervisning. Våra pedagoger har funnits 
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tillgängliga via olika digitala mötesforum som stöd för eleverna med olika pedagogiska 
lösningar. Närundervisning har prioriterats för de elever som varit i störst behov av stöd som 
lärvux, sfi och grundläggande vuxenutbildning. Även de praktiska delarna i våra 
yrkesutbildningar har varit prioriterade och igång. 

Vikten av att försöka hitta alternativa lösningar än fysisk tillgänglighet har pågått i alla våra 
enheter för att möta upp nya behov. Förvaltningar har arbetat löpande med att följa 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att säkerställa säkerhet och trygghet där vi 
fortfarande har haft besökare och deltagare. Inom tillväxtförvaltningen är vi fortsatt måna om 
att leverera hög kvalitet, en god service och försöka vara tillgängliga för våra olika 
målgrupper, även om det till viss del idag sker på andra sätt än tidigare. 

Övergripande för tillväxtförvaltningen så bedömer vi att den fysiska tillgängligheten i och till 
våra verksamheter är sämre under denna pandemin, men den digitala tillgängligheten är 
betydligt bättre och har utvecklats väldigt snabbt. Verksamheterna har under året gjort en 
oerhört snabb omställning för att erbjuda bästa möjliga service trots rådande omständigheter. 

Attraktivitet och utbud 

Covid-19 påverkade kulturverksamheten snabbt och direkt eftersom stora delar av 
verksamheten bygger på arrangemang och fysiska möten och upplevelser. Det är svårt att 
kunna bedöma vad för slags arrangemang som är möjliga den närmaste tiden. En aspekt är 
huruvida publiken kommer att komma tillbaka, om människor har förändrat sina mönster, om 
människor vågar besöka större arrangemang. Många kulturskapare har förlorat intäkter på 
grund av pandemin, och en del kommer inte att kunna komma igen. Det är i dagsläget även 
svårt att bedöma vilken typ av utbud och arrangemang som kan vara aktuella längre fram. Det 
är viktigt att fortsatt planera för andra typer av lösningar för att ändå kunna erbjuda ett 
kulturellt utbud till våra medborgare. 

Lindesbergs bibliotek har under året utökat det digitala utbudet av medier, vilket också 
används mera. Kulturaktiviteter ställs in eller skjuts på framtiden. 

Tillväxtförvaltningen genomförde sommarlovsaktiviteter och Linde SportsCamp som planerat 
för ungdomar men med Coronaanpassningar. Totalt 1050 ungdomar deltog på 12 av våra 
sommarlovsaktiviteter och detta har varit väldigt uppskattat. 

En filmproduktion filmade en TV-serie under tre sommarmånader i Stripa, Stråssa och 
miljöerna kring Uskavi. Något som har gynnat det lokala näringslivet exempelvis Lindesbergs 
stadshotell, lokala restauranger med flera. 

Lindesbergs kommun, som del i Business Region Örebro (BRO) lyfter löpande fram 
Lindesbergs kommuns utbud av tillgänglig industrimark mot potentiella etableringar. 

Flera arbeten i syfte att tydliggöra attraktivitet och utbud har pågått på näringslivsenheten 
och i kommunen i stort där Lindesbergs kommun exempelvis via den kommunala 
sommargåvan och julgåvan (två presentkort) till sina anställda har bidragit till att stödja den 
lokala handeln i Lindesberg kommun. 

Ur ett förvaltningsövergripande perspektiv så har de verksamheter som måste vara igång 
kunnat vara igång, men inte alltid på samma sätt som i ett normalläge. 

Bildning & livslångt lärande 

Året har bestått av en blandning av när- och distansundervisning för vuxenutbildningen. 
Samtliga elevgrupper är på plats igen, men i olika omfattning nu när året avslutas. Till stor del 
delas grupperna upp i mindre grupper och dessa varvas mellan närundervisning och 
distansundervisning. 
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Den här omställningen är en lärandeprocess för personalen och verksamheten provar sig hela
tiden fram för att hitta de bästa lösningarna. Alla grupper är igång och det har fungerat över
förväntan bra. Det finns bättre förutsättningar att kunna upprätthålla kvalitét och ge eleverna
det stöd som de behöver när det finns möjlighet att kunna ha eleverna fysiskt på plats igen,
men det finns också en del fördelar med den snabba utveckling av digital kompetens som
under årets har byggts upp både hos personal och elever.

Inom biblioteksverksamheten har det läsfrämjande arbetet inte kunnat prioriteras på grund
av Covid-19. Vi har sett att biblioteken som så många gånger tidigare fyller en viktig funktion
och får ett tydligt uppdrag då många människor kan behöva utbildning eller fortbildning. En
ökad användning av digitala resurser växer fram. Det är tydligt att under tidiga delar av
pandemin så minskade antalet besök på biblioteken och under den tredje tertialen har
verksamheten behövt avråda människor från besök. Verksamheten ser dock att behovet av
biblioteket är fortsatt stort trots avrådan.

1.5 Utvecklingsmål

Utvecklingsmål Måluppfyl lnad Utveckl ingsindikator Utfal l
2019

Utfal l
2020

Trend

Tillväxtutskottet ska
möjliggöra fler vägar
till egen försörjning

Målet är på väg
att uppfyllas

Tillväxtutskottet ska
verka för att fler barn
och unga ska
upptäcka kultur
utifrån sina egna
förutsättningar

Målet är på väg
att inte uppfyllas

Tillväxtutskottet ska
verka för en långsiktig
och hållbar
kompetensförsörjning
för den lokala och
regionala
arbetsmarknaden

Målet är på väg
att uppfyllas

Tillväxtutskottet ska
verka för att alla ska
inkluderas och vara en
del av samhället

Målet är på väg
att uppfyllas

Tillväxtutskottet ska
utveckla
förutsättningar för
kommunens befintliga
näringsliv och
nyetableringar samt
inflyttning

Målet är på väg
att uppfyllas

Ti l lväxtutskot tet ska möjliggöra fler vägar t i l l egen försör jning

Vi arbetar kontinuerligt med att hitta fler samverkansparter i syfte att hitta fler vägar till
arbete. Ett särskilt fokus ligger på personer som är långtidsarbetslösa och som behöver ett
fördjupat stöd för att rustas inför anställning.

Resursjobben har kommit igång under året trots pandemin och vi har 15 personer i
anställning sedan uppstart. Därutöver planerar vi för uppstarten av en egenkombinerad
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städutbildning i samverkan med SBB och Socialförvaltningen. Det är en praktisk 
städutbildning i syfte att inkludera fler språksvaga. Planerad uppstart är i september månad. 

Vuxenutbildningen erbjuder en mängd olika utbildningar och kurser, vilket ger individen 
goda möjligheter till att kunna få en anställning och en egen försörjning. Det handlar både om 
sfi, grundläggande- och gymnasiala utbildningar. 

På Masugnen har vi fördjupat vår interna samverkan och utökat vår gemensamma 
verktygslåda. Detta innebär att deltagarna nu har möjlighet att kunna delta i ett 20-tal olika 
orienteringskurser baserat på vad de har för behov. 

Vi erbjuder också olika motivationshöjande insatser innan uppstarten av en aktivitet som vi 
tror kan göra skillnad för de långsiktiga effekterna av våra insatser. 

Tillväxtutskottet ska verka för att fler barn och unga  ska upptäcka kultur utifrån sina 

egna förutsättningar 

Kulturenheten genomför en rad olika verksamheter där barn och unga kan upptäcka kultur. 
Den som når bredast är skolteatern i samarbete med Barn- och utbildningsförvaltningen. Där 
förväntas arbetet med den kommungemensamma barnkulturplanen stärka arbetet också 
genom att delta i Kulturkraft som delvis finansieras genom Region Örebro län. Även 
biblioteksverksamheten genomför ett strukturerat arbete som ger fler barn och unga tillgång 
till kultur. För att fortsätta bredda barn och ungas deltagande påbörjades en del 
utvecklingsarbeten som har avstannat under pandemin. Ett intressant spår är barn och ungas 
tillgång till kultur under sin fritid. 
På grund av pandemin har de flesta planerade aktiviteter inte kunnat genomföras. Det gick att 
genomföra viss skolteater under våren och även några aktiviteter under loven. 

Tillväxtutskottet ska verka för en långsiktig och hållbar kompetensförsörjning för den 

lokala och regionala arbetsmarknaden 

Utbildningarna som vi bedriver och erbjuder i egen regi och i vårt länssamarbete är 
förankrade hos arbetsgivarna och anpassade efter arbetsmarknadens behov. Vi har en 
kontinuerlig dialog via programråd och lokala styrgrupper i College. Vuxenutbildningen är 
också representerad på regional nivå inom Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege. Vi är 
delaktiga i REKO, där alla utförare av yrkesutbildning i Örebro län samverkar om utbud, 
innehåll och antagning. Där finns också ett stort antal utbildningar inom frisök för samtliga 
länsinnevånare. 

Under hösten har vi prövat ett nytt koncept där vi kombinerar sfi med yrkesvuxkurser inom 
svets. Fem deltagare har haft möjligheten till att kunna få testa detta. Syftet är att elever på sfi 
ska komma igång med yrkesutbildning i ett tidigare skede. 

Tillväxtutskottet ska verka för att alla ska inkluderas och vara en del av samhället 

Vuxenutbildningen arbetar för att elever och deltagare ska känna sig delaktiga och kunna 
påverka sin utbildning. Inom sfi arbetar vi med olika orienteringskurser som bidrar till en 
ökad förståelse för samhället och som ger stöd i att kunna vara en aktiv samhällsmedborgare. 

Arbetsmarknadsenheten har haft kompetenshöjande insatser för personalen med temat 
"Diskriminering på arbetsmarknaden". Vi har även ett kontinuerligt fokus på att arbeta med 
jämställdhet inom alla branscher som är kvinno- eller mansdominerade. 
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Tillväxtutskottet ska utveckla förutsättningar för kommunens befintliga näringsliv och 

nyetableringar samt inflyttning 

Arbetet med nyetableringar och investeringar fortgår inom olika etableringsprojekt. 
Detaljplanearbetet för del av Heden i Frövi börjar närma sig samrådsskede. Dialog med 
trafikverket förs även kopplat till kommande etableringar av järnväg i verksamhetsområdet 
Frövi samt gällande arrendeavtal vid Storå omlastningscentral. Strategiskt viktiga beslut har 
tagits på politisk nivå som möjliggör fortsatt utvecklingsarbete i Frövi. 

Arbetet med etableringar sker i nära samarbete med Samhällsbyggnadsförbundet och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen. 

Mindre och medelstora företagsetableringar tas omhand löpande. Lindesbergs kommun 
ämnar även anställa en Mark-och exploateringsingenjör under 2021 

Flera företagsetableringar är på gång på industriområdet i Lindesberg. Totalt har det enligt 
bolagsverket under 2020 startats 104 företag i Lindesbergs kommun med fördelningen 80 
stycken aktiebolag, 23 stycken enskilda firmor och 1 stycken handelsbolag. 

1.6 Framtida utmaningar och prioriterade områden 

Utifrån KLIVA-utredningen och Skolverkets projekt som vuxenutbildningen deltar i 
tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen, så kommer Masugnen än mer fokusera 
på kvalitetshöjning av studier för personer som är nyanlända och som har svenska som andra 
språk. 

Sfi kommer under 2021 också lägga mer tid och kraft på yrkesinriktad sfi, och planerar för att 
prova olika koncept och ta fram nya metoder som kan vara varaktiga över tid. 

Den digitala kompetensen behöver förstärkas hos lever och deltagare på 
arbetsmarknadsenheten. Fokus kommer vara på att tillgängliggöra digitala verktyg för de som 
saknar dessa privat. 

Arbetsmarknadsenheten har utvecklat olika koncept och arbetssätt för att utveckla arbetet för 
den målgrupp som står längst ifrån arbetsmarknaden. Corona-pandemin innebär tyvärr att 
den här målgruppen flyttas allt längre bak i kön. Det innebär att insatser behöver ses över 
ytterligare för att försöka hitta fler och andra sätt att rusta dessa individer för 
arbetsmarknaden utifrån deras förutsättningar. Insatser som bygger på långsiktighet och 
tålamod. 

Det är extra viktigt att även fortsatt kunna erbjuda kommunala anställningar (resursjobb) för 
att kunna rusta individerna för arbetsmarknaden när den privata arbetsmarknaden inte kan 
ta emot praktikanter eller anställa. Gällande resursjobben så gjordes bedömningen att dessa 
anställningar skulle löpa ett år i taget. Men med dessa förändrade förutsättningar kan det 
istället behövas ett 2-årsperspektiv och ännu mer arbete med praktikplatser. Det finns nya 
praktiska utmaningar för verksamheten att lösa samtidigt som budgeten är densamma. Hela 
arbetsmarknadsenhetens arbete har plötsligt fått helt andra förutsättningar att kunna uppnå 
resultat, vilket kräver ork, uthållighet och tålamod. 

För näringslivsenheten är prioriterade områden att bidra i de olika utvecklingsprojekt som 
pågår men även att löpande arbeta för att förbättra kommunens företagsklimat. Framtida 
utmaningar kan bestå i att hantera effekterna av en fortsatt pandemi. 
 
För kulturområdet är den största och närmaste utmaningen att starta upp verksamheten igen. 
Det är svårt att bedöma om människors beteende har förändrats. Troligen kommer många 
vilja mötas och delta i arrangemang när pandemin lägger sig. Utmaningen blir då att kunna 
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genomföra ett stort antal aktiviteter. Andra utmaningar är att resurserna har svårt att räcka 
till. Ytterligare en utmaning och ett prioriterat område är nå ut till fler. 

1.7 Bilaga diagram (kvalitetsindikatorer, utvecklingsindikatorer) 

Attraktiv arbetsgivare med fokus på arbetsmiljö, ledarskap, medarbetarskap och 

kompetensförsörjning 

Kvalitetsindikator 

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

 
 

Andel tillsvidareanställda med heltidsanställning 
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Friska medarbetare 

Kvalitetsindikator 

Sjukfrånvaro hos medarbetare 

 
 

Egen försörjning 

Kvalitetsindikator 

Andel deltagare som går ut i självförsörjning efter avslutad insats som kvarstår i självförsörjning efter 90 
dagar 

 
 

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

Andel elever inom vuxenutbildningen som når betyg 
Inga tillgängliga data 
 

Antal deltagare inskrivna på arbetsmarknadsenheten 

 
 

Antal inskrivna elever inom vuxenutbildningen 
Inga tillgängliga data 
 

Resursjobb 
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Service och bemötande 

Kvalitetsindikator 

Andel behöriga lärare inom vuxenutbildningen 

 
 

Tillgänglighet (fysiskt och digitalt) 

Kvalitetsindikator 

Antal utställningar av museiföremål 
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Kvalitetsindikator 

Meröppet - besökare per öppettimme 

 
 

Meröppet timmar per månad 

 
 

Antal genomförda lotsärenden 
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Kvalitetsindikator 

 
 

Antal besök med biblioteksbussen utanför ordinarie turlista 

 
 

Antal aktiviteter anordnade för att nå fler besökare 
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Kvalitetsindikator 

 
 

Antal företagsbesök 

 
 

Antal människor nådda (inom radie) som kan ta del av servicepunkten – Geografisk spridning 
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Kvalitetsindikator 

 
 

Attraktivitet och utbud 

Kvalitetsindikator 

Industrimark/Antal kvm detaljplanelagd verksamhetsmark 

 
 

Deltagartillfällen i idrottsföreningar antal/invånare 7-20 år 
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Kvalitetsindikator 

 
 

Antal utställningar av museiföremål 

 
 

Antal konstformer under året 
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Kvalitetsindikator 

 
 

Antal deltagare företagsfrukostar 

 
 

Andel lovaktiviteter för barn/ungdomar 
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Kvalitetsindikator 

 
 

Bildning & livslångt lärande 

Kvalitetsindikator 

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

 
 

Elevers upplevelse av delaktighet och inflytande 
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Kvalitetsindikator 

 
 

Elevers upplevelse av trygghet och studiero 

 
 

Läsfrämjande insatser (per ålderskategori) 
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Kvalitetsindikator 

 
 

Antal förfrågningar till arkivet 

 
 

Antal studieplatser (inom samtliga bibliotek) 
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Kvalitetsindikator 

 
 

Elever som erbjuds att delta i studiehall (vuxenutbildningen) 

 
 

Andel elever inom sfi som erbjuds heltidsstudier 
Inga tillgängliga data 
 

Kvinnor och mäns förutsättningar för studier 
Inga tillgängliga data 
 

Progression för språksvaga 
Inga tillgängliga data 
 

Fjärrlån och kurslitteratur 
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Kvalitetsindikator 
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1 VA/Renhållning 

Sammanfattning 

Avdelning Avfall och Återvinning ska svara för 

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

Verksamheten ansvarar årligen för tömning av 27 000 avfallskärl, 8 100 ton kärlavfall varav 
6 600 ton brännbart avfall och 1 500 ton matavfall, detta görs med ca 600 000 registrerade 
tömningar. Verksamheten tömmer även 7 800 enskilda avlopp på slam. 

Antalet kärlbyten fortsätter att öka. Detta på grund av att kärlen börjar bli gamla och att 
information/uppmaning till fastighetsinnehavare att byta abonnemang till utsortering av 
matavfall ger gott resultat. De flesta byter storlek på det gröna kärlet samtidigt som 
verksamheten ställer ut ett nytt brunt kärl. Under våren har märkbart fler kärl bytts vid 
fritidshus, detta bedömer vi vara en effekt av att många arbetat hemifrån och varit i sina 
fritidshus i större utsträckning än andra år. Vi har även arbetat med att ställa ut kärl vid 
fastigheter som tidigare inte haft något abonnemang. 

Mängden skrot som har samlats in på våra återvinningscentraler ökar. Totalt under året har 
ca 1 300 ton med skrot samlats in, vilket är ca 50 ton mer än året innan. Tyvärr påverkas 
verksamheten av omvärlden då priset styrs av ett världsmarknadspris och vi ligger nu på en 
ersättning lägre än vi tidigare vart med om, jämfört med 4:e kvartalet förra året så har vi 
totalt tappat ca 0,8 Mnkr i ersättning. 

Återvinningscentraler  

Verksamheten sköter åtta återvinningscentraler i de fyra medlemskommunerna. Inom 
verksam-hetsområdet finns även 65 återvinningsstationer, varav förbundet sköter 19 st och 
FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamling) sköter 46 st. 

Året har varit extra utmanande med anledning av Corona-pandemin. Antalet besökare har 
varit fler än normalt då många har haft mer tid för att städa och rensa hemma. Strikta 
förhållningsregler gällande avstånd mellan besökare har rått och råder fortfarande. 

Runt årsskiftet inköptes ett system för att underlätta registrering av företagsbesök vid 
återvinningscentralerna. Systemet driftsattes i november och i december var det ca 100 
anslutna företaget till systemet. 

I april infördes textilinsamling på samtliga återvinningscentraler och under perioden april-
dec har 26 448 kg textilier samlats in. 

I samarbete med Returpack (pantamera) finns behållare för PET-flaskor och dryckesburkar 
utställda på de stora återvinningscentralerna. Under året har kommuninvånarna skänkt totalt 
63 162 kr som gått till Barncancerfonden. Insamlingen kommer att fortsätta under nästa år. 
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Avdelningen vatten och avlopp ska svara för  

• Drift- och underhåll samt investeringar i VA-ledningsnät och VA-anläggning. 
Omvärldsbevaka samt samordna oss internt och externt med övriga aktörer. 

• Att abonnenter inom våra verksamhetsområden får ett dricksvatten av godkänd 
kvalitet. 

• Att avleda spill- och dagvatten och rena spillvattnet till godkända utsläppsvärden. 

Dricksvatten 

Av kommunernas invånare är ca 80 % anslutna till verksamhetens vattenförsörjning. Från de 
24 vattenverken produceras ca 11 500 m3 rent vatten/dygn. Vattenförsörjningen baseras till 
största delen på grundvatten, endast två vattenverk använder ytvatten. 

Dricksvattnet håller en godkänd och jämn kvalitet och leveranssäkerheten är bra idag men ett 
åldrat ledningsnät kräver att utbytestakten ökar för att slippa stora driftstörningar i 
framtiden. Provtagningar och analyser sker enligt Livsmedelsverkets föreskrifter och 
fastlagda kontrollprogram. 

Under året så har säkerhetsarbetet vid dricksvattenanläggningarna fortsatt. Bland annat så 
har ny låsteknik installerats för att säkra upp skalskyddet. HACCP:er (faroanalyser för 
dricksvatten) hålls uppdaterade. Arbetet med att uppdatera risk- och sårbarhetsanalyser har 
påbörjats. Även funktionsbeskrivningar av anläggningarna har påbörjats. 

Under året har förbundet jobbat vidare med uppdraget att hitta en långsiktigt hållbar 
vattenförsörjning för Lindesberg och Nora enligt program/tidsplan. Utredning har gjorts vid 
områdena Brunnsheden och Uvberget i Ljusnarsbergs kommun. De första resultaten ser goda 
ut så utredningen fortsätter. 

I Ramsberg har ombyggnation av vattenverket inletts under året. Arbetet kommer att 
färdigställas under 2021. Under året har även reservvattenutredning genomförts i Ramsberg, 
med bidragspengar från Länsstyrelsen. Projektet har förlängts och kommer att avslutas under 
våren 2021. 

Arbetet med att ta fram en regional vattenförsörjningsplan har fortsatt och Länsstyrelsen är 
den sammanhållande instansen. VA-avdelningen deltar även i Nödvattensamverkan i Örebro 
län. Under året har en regional nödvattenstrategi tagits fram. 

Spillvatten 

Inom verksamhetsområdet finns 28 reningsanläggningar som renar ca 21 000 m3 spillvatten/ 
dygn samt ca 340 pumpstationer. Reningsverkens uppgift är att rena spillvattnet till godkända 
gränsvärden, vilket kräver tillförlitliga och ständigt fungerande spillvattenanläggningar. 
Anläggningarna ska drivas optimalt med hänsyn till tekniska, ekonomiska och ekologiska 
faktorer så att minsta möjliga miljöpåverkan erhålls. 

Projekteringsgrupp inför ombyggnation av Lindesbergs reningsverk har startats. En kalkyl 
finns även för ombyggnationen av Lindesbergs reningsverk, där kostnaden beräknas till 
ca 150 Mnkr. 

Projektering för ombyggnation av inlopp och biobädd har påbörjats vid Fellingsbro 
reningsverk. 

Åtgärdande av gamla reningsanläggningar har fortsatt, men tidsplanen har förskjutits på 
grund av leverantörsbyte. Ombyggnation av reningsanläggningarna i Öskevik  påbörjas i 
december/januari. 
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Ledningsnät 

Verksamheten sköter och underhåller ca 176 mil ledningsnät, omfattande vatten-, spillvatten- 
och dagvattenledningar. 

Ledningsnätet kartläggs och utreds med syfte att minska miljöpåverkan på recipient, 
belastning på reningsverk och minimera antalet översvämningsskadade fastigheter. 
Inventeringar av felkopplat takvatten, in- och utläckage och dagvatten kopplat på spillvatten-
nätet dokumenteras. En helhetsbedömning som innefattar antal störningar och bräddningar i 
pumpstationer utgör grunden för att bedöma ledningsnätets status och prioritering görs var 
insatserna bör genomföras först. I helhetsbedömningen tas även hänsyn till de villkor som 
Länsstyrelsen ställer. 

För att minska storleken på läcksökningsområdena och effektivisera läcksökning fortsätter 
installationen av flödesmätare. Detta innebär att läckor kan hittas snabbare samt att vi värnar 
om våra vattenresurser. 

Under året har projektering av resterande del av den nya reservvattenledningen mellan Nora 
och Lindesberg fortsatt, samt tryckstegringsstation i Nora och ombyggnation av Rya 
vattenverk. 

I Rockhammar, Stripa samt del av Guldsmedshyttan har vattenledningsnätet luft-vatten-
spolats, en teknik som används för att rengöra befintligt vattenledningsnät. En spolplan, med 
prioritering, kommer att tas fram för vattenledningsnäten. 

I Lindesberg så har etapp 2 av omläggning av ledningar vid Folkestorp, Björkhyttan, 
genomförts. Totalt har 950 meter vatten- och spillvattenledningar bytts ut, samt flödesmätare 
installerats. Under hösten 2020 påbörjades etapp 3 av omläggningar av ledningar på sträckan, 
ytterligare ca 320 meter. Spillvattenledning från Storå pumpstation till Björkhyttan har 
rensats genom polly-pig. 

Området Gamla Vibyn, väster om Frövi, har anslutits till det kommunala ledningsnätet. 

Ledningsnätet, ca 130 m spill-, vatten- och dagvatten, vid Prästbron i Lindesberg har lagts om, 
för att i framtiden kunna flytta befintlig pumpstation. 

En första vattenkiosk har installerats på Stafettgatan i Lindesberg. Tanken är att 
entreprenörer och privatpersoner ska kunna köpa vatten i vattenkiosken, samt anvisas som 
tappställe vid vattenläckor och avstängningar. Vattenkiosken ersätter uttag av vatten ur 
brandposter och ger bättre kontroll på, och betalning för, uttagna vattenmängder. 

Under hösten anslöt förbundet sig till Ledningskollen. Ledningskollen är en gratistjänst som 
tillhandahålls av Post- och telestyrelsen, Trafikverket och Svenska kraftnät där 
privatpersoner och entreprenörer kan anmäla sina markarbeten och projekteringar och få 
lägesanvisningar på befintliga ledningar. Detta för att motverka onödiga skador på ledningar. 

VA-Banken har kompletterats med tjänst för utskick av SMS i samband med bland annat 
driftstörningar på ledningsnäten. 
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Ekonomi 

Driftsredovisning 

Verksamhet Kostnad Intäkt Netto Nettobudget 
Budget-

avvikelse 
Bokslut 2019 

Netto 

Vatten och avlopp 6,1 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Renhållning 2,6 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totalt 8,7 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Investeringar 

Projekt Utgifter Inkomster Nettoinvestering Budget 2020 
Avvikelse 

mot budget 

Mindre 
ledningsarbeten 

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

Ledning 
Lindesberg-Nora 

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

Vattenkiosk 
Lindesberg 

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

Minireningsverk 
Mårdshyttan-
Öskevik 

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

Gamla Vibyn 2,2 0,0 2,2 4,2 2,0 

Överföringsledning 
Löa-Vasselhyttan 

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

Reningsverk 
Lindesberg 

0,7 0,0 0,7 2,1 1,4 

Mindre va-
anläggningar 

4,4 0,0 4,4 6,8 2,3 

Pumpstation 
Prästbron 

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

Folkestorp etapp2 2,1 0,0 2,1 1,5 -0,6 

Gusselby 
verksamhetsområde 

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

Projekt dagvatten 
Kristinavägen 

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

Idrottsvägen 
Fellingsbro 

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

Summa 
investeringar 

25,9 0,0 25,9 41,6 15,6 

Drift 

Vatten och avlopp 

Intäktssidan visar ett överskott på 1,2 Mnkr vilket delvis beror på ökad förbrukning, ökade 
intäkter från slam samt bidrag från Länsstyrelsen på 0,4 Mnkr. Kostnadssidan visar ett 
underskott på 1,7 Mnkr pga dyrare entreprenad. 
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Återvinning 

Intäktssidan visar ett överskott på 0,2 Mnkr. Återvinningen har fått ca 0,3 Mnkr lägre intäkter 
än budgeterat på skrot, ca 0,4 Mnkr lägre intäkter för LIBO och ca 0,3 Mnkr högre intäkter för 
mottagningsavgifter. Återvinningen har även haft fler slamtömningar som medfört högre 
intäkter och kostnader. 

Investeringar 

Ledning Nora-Lindesberg fortsätter under 2021 och beräknas bli klart under år 2022. Total 
kostnad sedan projektets start 13 Mnkr. 

Överförings ledning Löa-Vasselhyttan  sker för att få bort Löa vattenverk, är försenat  pga 
markfrågor men kommer att fortsätt under 2021. 

Projekt Kristinavägen där ha projektering pågått under 2020 och kommer fortsätta under 
2021. 

Gusselby verksamhetsområde där sker anslutning till spillvattennätet. Fördröjning pga 
tillståndsansökningar, beräknas färdigställas under 2021. 

Pumpstation Prästbron är färdigställt och klart under året. 

Reningsverk Lindesberg där har projektering, nya skärmtak och nya portar gjort under året 
och arbetet med reningsverket kommer att fortsätta under ett par år framåt. 

Gamla Vibyn är en utökning av verksamhetsområde och är försenat pga covid-19 så det 
kommer att fortsätta under 2021. 

Idrottsvägen Fellingsbro och Folkestorp har finansierats via projektet mindre 
ledningsarbeten. 

1.1.1 Framtida utmaningar och prioriterade områden 

Större utmaningar de närmaste åren är att öka tillgängligheten för kunderna till återvinnings-
centralerna. Runt om i landet har det med framgång provats med obemannade 
kameraövervakade återvinningscentraler, abonnenten får ett passerkort och därmed tillgång 
till ÅVC:n även kvällar och helger. 

Information på olika sociala medier är en utmaning att möta, flertalet kommuner lägger 
mycket resurser på detta för att nå ut till alla abonnenter. 

Regeringen har under hösten 2020 beslutat om nya övergångsbestämmelser för förordningen 
om producentansvar för förpackningar. De nya bestämmelserna innebär bl.a. att kraven på 
tillståndspliktiga insamlingssystem (t ex återvinningsstationer) som succesivt skulle börja 
gälla i januari 2021 skjuts upp. Kraven på tillståndspliktiga insamlingssystem träder i kraft 
samtidigt som tillstånd krävs, vilket är from 1 januari 2023. De nya förordningarna innebär 
att minst 60 % av bostadsfastigheter i landet ska erbjudas borttransport av förpackningsavfall 
och returpapper genom bostadsnära insamling. 

Den 1 juli kom regeringens förslag om att producentansvaret för returpapper ska upphävas, 
ut på remiss. Utan producentansvaret får kommunerna, som har ett grundansvar för 
hushållsavfall, ansvar också för insamling och behandling av returpapper. Det innebär att 
kostnaderna för hanteringen i slutänden kommer att behöva täckas via avfallstaxan. 

Rent dricksvatten, spillvattenrening så att sjukdomar inte sprids och en god vattenmiljö är 
grundläggande för verksamheten. För att nå miljömålen krävs fler styrmedel och åtgärder. 
Framtida krav på VA-verksamheten kommer att skärpas ytterligare. 
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Investerings- och reinvesteringsbehovet är stort. Förnyelsetakten av ledningsnät och verk 
behöver ökas och anpassning måste ske till framtida klimatförändringar. En modell för 
långsiktig ekonomisk planering av VA-verksamheten används. Syftet med modellen är att 
planera utvecklingen av VA-taxan och det egna kapitalet (VA-fonden). Detta utifrån 
investeringar i anläggningar och förnyelse av ledningsnäten kommande 15 år. Systemet tar 
även hänsyn till alla kända driftparametrar under samma tidsperiod. 

Inventering av ledningsnätens status måste fortgå. Arbetet med förnyelseplanering av 
ledningsnätet fortsätter att utvecklas och fler parametrar vägs in. 

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

Arbetet med att öka säkerheten i dricksvattenförsörjningen pågår löpande. För att minska 
risken för klorresistenta mikroorganismer i dricksvatten installeras UV-ljus som ytterligare 
säkerhetsbarriärer i vattenverken. 

Utredningar kommer att göras på de mindre vattenverken för att om möjligt bygga 
överföringsledningar från de större produktionsanläggningarna, i de fall det är ekonomiskt 
försvarbart. Detta medför ökad effektivitet i och med att det blir färre anläggningar att driva 
och underhålla. Även leveranssäkerheten höjs då kapaciteten förbättras. Råvattentillgångar 
ska säkras långsiktigt men även reservvattenfrågan prioriteras. Arbetet med att följa upp 
föreskrifter för vattenskyddsområden och att utveckla egenkontrollen fortsätter. 

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

För de mindre spillvattenanläggningarna utreds alternativen överföringsledningar eller 
minireningsverk. Framtida reningskrav, ekonomi, drift och underhåll vägs in innan beslut 
fattas. 

Energieffektivisering utreds bland annat inom slamhantering med rötgasanläggningar och 
eventuellt egen el samt processoptimeringar. Framtida slamhantering måste utredas, då 
dagens lösning inte är långsiktigt hållbar. 

2 Räddningstjänst 

Sammanfattning 

 
Verksamhetsåret 2020 kommer för lång tid framöver att förknippas med effekterna 
av Covid-19-pandemin.För Nerikes Brandkårs del har vi dessbättre inte upplevt några större 
problem med bemanningen trots att ca 10 % av personalen har konstaterats smittade under 
året. Dock har pandemin med dess restriktioner påverkat oss på andra sätt, där exempelvis 
den externa utbildningsverksamheten har drabbats hårt, med inställda 
kurser för företag och offentlig verksamhet. 

Den 12 maj 2020 startade den nya gemensamma operativa ledningsorganisationen 
Räddningsregion Bergslagen. En samverkan som omfattar brand- och 
räddningsverksamhet i 42 kommuner fördelade på fem län och 17 räddningstjänster. 
Det är inte utan viss stolthet som vi nu, vid årets slut, kan konstatera att den nya 
ledningsorganisationen fungerar mycket bra och att den också gett många synergieffekter, 
som exempelvis utökad samverkan även när det gäller utbildning, inköp, operativ 
planering, teknikfrågor och förebyggande verksamhet.  



 Rapport verksamhetsberättelse kommunstyrelsen - KS 2021/30-14 Rapport verksamhetsberättelse kommunstyrelsen : Verksamhetsberattelse 2020 ks

  

Verksamhetsberättelse 9(16) 

Ett honnörsord i denna samverkan är ”tillsammans”. Det är en stor del i framgången eftersom 
vi tillsammans har byggt den nya 
organisationen och att alla räddningstjänster som är med har ”sin röst” oavsett hur 
stor organisation man företräder. Samverkan i sig är reglerad i ett avtal oavsett 
om kommunerna har organiserat sin egen räddningstjänst i förbund, genom 
avtalssamverkan eller enskilt som en förvaltning i sin egen kommun 
 
Utryckningsstatistik 2020 

  2020 2019 

Brand i byggnad 54 49 

Brand i skog /mark 22 16 

Brand i fordon/fartyg 10 11 

Brand i avfall/återvinning 11 5 

Trafikolycka 49 46 

Utsläpp farligt ämne 0 0 

Begränsat läckage drivmedel/olja 11 12 

Hjärtstopp 18 18 

Drukning /tillbud 2 3 

Hiss risk för personskada 1 2 

Hiss risk utan personskada 1 0 

Fastklämd person 2 1 

Suicid/försök 1 3 

Annan nödställd person 3 3 

Nödställt djur 1 1 

Automatlarm utan brandtillbud 134 130 

Förmodade händelser (var inget 
vid framkomst) 

7 14 

Övrigt (hjälpa ambulans med 
bärhjälp,vattenläckage) 

96 125 

Totalt 423 439 

  

Ekonomi 

Driftsredovisning 

Verksamhet Kostnad Intäkt Netto 
Nettobudge

t 
Budgetavvik

else 
Bokslut 2019 

Netto 

Räddningstjänst 29,6 0,0 29,6 29,8 0,2 28,8 

Civilförsvar 0,9 0,8 0,1 0,1 0,0 0,2 

       

Totalt 30,5 0,8 29,7 29,9 0,2 29,0 
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Drift 

Den kommande treårsperioden kommer förbundets planerade uppräkning av 
medlemsbidraget att minska ytterligare. Hur den kommunala ekonomin kommer 
att påverkas av Corona-pandemin återstår också att se. Ledningssamverkan inom 
Räddningsregion Bergslagen startade i maj 2020 och har rent ekonomiskt för 2020 netto 
inneburit ökade intäkter, då medlemsbidraget understiger den intäkt för personal som 
Nerikes Brandkår hyr ut till RRB. Samtidigt har vi fått en starkare systemledning, vilket 
känns tryggt inför framtiden. De två senaste åren har förbundet gjort goda resultat, vilket 
innebär att det egna kapitalet har ökat. Då förbundet inte harmöjlighet att kunna reservera 
pengar i en resultatutjämningsfond valde direktionen i samband med bokslutet 2019 att sätta 
av ytterligare 2 Mnkr till balansfonden för ökade pensionskostnader, vilket innebär 
att vi är bättre rustade ytterligare några år framöver för att parera detta utan hjälp 
från medlemskommunerna. 

Framtida utmaningar och prioriterade områden 

Motgångar skapar möjligheter 

Utbildningsenheten är de som utan tvekan har drabbats hårdast på Nerikes Brandkår under 
detta besynnerliga 2020. Men trots ovisshet och inställda kurser har personalen inte tappat 
sugen utan hållit sig sysselsatta och blickat framåt. “Efter semesterperioden kändes 
det som vi var på väg tillbaka till det normala igen efter pandemin och vibörjade boka in 
kurser för fullt för att komma ikapp det vi missat. Vi tog in extra personal, köpte in mer 
utrustning och pratade till och med om att nyanställa. Men sen rullade den andra smittvågen 
in och i oktober var vi tillbaka på ruta ett igen med stopp för alla externa 
utbildningar.“ Ganska snabbt insåg enheten att det här inte håller i längden. Nerikes Brandkår 
har ett uppdrag enligt lag att informera och utbilda, plus ett mål som säger att 
medborgarna i våra medlemskommuner ska ha förmågan att själva förebygga och minska 
effekterna av oönskade händelser. Därför har man nu valt att satsa påatt ta fram digitala 
utbildningar som ska sändas direkt via Microsoft Teams – enplattform för 
företagskommunikation och videomöten. “Det här är en outforskad värld för oss 
med nya omständigheter som vi får anpassa oss till. Grundläggande brandkunskap 
och ska också undersöka om det finns ett intresse för första hjälpen-utbildningar 
digitalt. 

3 Överförmyndarnämnd 

Sammanfattning  

Kontroll har genomförts av samtliga ställföreträdare via belastningsregister, kreditupplysning 
och uppgifter från individ- och familjeomsorg. 

Den 8 juni 2020 var 90 procent av årsräkningarna granskade, den 10 augusti 2020 

100 procent.Länsstyrelsen i Dalarnas län genomförde tillsyn den 3 december 2020 med 
enbart mindre påpekanden. 

Omsättningen av ärenden uppgår årligen till cirka 25 procent. 

Antalet aktiva ärenden i Lindesberg var den 1 januari 2020 352 och den 30 juni 2020 357. 

Framtid 

Implementering skall ske av datasystemet Wärna GO och genom detta erbjuda 
ställföreträdare e-tjänster 



 Rapport verksamhetsberättelse kommunstyrelsen - KS 2021/30-14 Rapport verksamhetsberättelse kommunstyrelsen : Verksamhetsberattelse 2020 ks

  

Verksamhetsberättelse 11(16) 

  

En utredning, ”Ställföreträdarskap att lita på – en översyn av reglerna om gode män och 
förvaltare” genomförs av en särskild utredare Utredningen syftar bland annat. till att förbättra 
tillsynen på området, skapa bättre förutsättningar för att kompetenta personer skall ställa 
upp som ställföreträdare och stärka enskildas ställning och skydd samt överväga nationellt 
ställföreträdarregister. Utredningsbetänkande skall presenteras den 23 april 2021. 

  

Kontinuerlig översyn av personalsituationen skall genomföras ed anledning av 
personalneddragningen och tjänstledighet i budget 2021. 

  

Ekonomi 

Driftsredovisning 

Verksamhet Kostnad Intäkt Netto Nettobudget 
Budget-

avvikelse 
Bokslut 2019 

Netto 

Överförmyndare 2,7 0,0 2,7 3,4 0,7 3,0 

Totalt 2,7 0,0 2,7 3,4 0,7 3,0 

Drift 

I budget för år 2021 genomfördes en personalneddragning med 1,0 årsarbetare handläggare, 
från 4,0 årsarbetare till 3,0 årsarbetare. 

Överskott gentemot budget 2019 var 225 900 kronor, varav Lindesbergs kommun erhöll 
128 990 kronor. 

Överskott gentemot budget 2020 beräknas till cirka 270 000 kronor varav Lindesbergs 
kommun kommer att återfå cirka 138 000 kronor via avdrag på 2021 års debitering. 

Överskottet gentemot budget 2020 kan härledas till minskade personalkostnader på grund av 
en handläggares tjänstledighet med 60 procent under nio månader och en handläggares 
sjukskrivning under fem och en halv månader. Under fem månader nyttjades 50 procents 
administrativt stöd. Vidare mindre kostnader på grund av coronapandemin då 
kompetensutbildningar, föreläsningar och andra former av möten varit inställda alternativt 
genomförts digitalt. 

2020 års resultat innehåller en engångskostnad med 177 800 kronor för inköp av 
datasystemet Wärna GO. 
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4 Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

Sammanfattning 

Gata 

I Lindesberg har trafik-/tillgänglighetsanpassning utförts i korsningen Fotbollsgatan-
Ishockeygatan och projektering av trafiksäkerhetsåtgärder på Köpingsvägen är påbörjat och 
byggs under hösten. Beläggningsåtgärder har pågått under året och ca 3,4 kilometer väg har 
fått nytt slitlager.

 

Park 

I Lindesberg har Flugparken färdigställts under våren. 

Röjning och underhållsarbeten har utförts vid Frövi strandpromenad under hösten. 

Lindesbyträdgårdar har under hösten fått en upprustning. 

 

Idrott 

Renoverat elljusspåret i Vedevåg.- Ny ismaskin till Råssvallen- Nya tvättbryggor, 

Klätterställning till Ölsjöbadet Ramsberg. 

 

 

Lokal- och miljöservice 

Personalsituationen har över lag varit god under hela perioden även om vissa 
verksamheter/objekt under en begränsad tid känt av ökad frånvaro och/eller ökad 
arbetsbelastning. Objekt som haft överkapacitet på grund av covid-19 har bistått andra objekt 
som haft ökad arbetsbelastning. Verksamheten har också planerat för och förberett sig för att 
kunna upprätthålla väsentliga funktioner trots en hög sjukfrånvaro. Det arbetet har i sig även 
bidragit till utveckling och minskad sårbarhet. 
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4.1.1 Ekonomi 

Driftsredovisning 

Verksamhet Kostnad Intäkt Netto 
Nettobudge

t 
Budgetavvik

else 
Bokslut 2019 

Netto 

Lokalvård 22,0 19,1 2,9 2,7 -0,2 1,1 

Gata och belysning 25,1 0,0 25,1 27,4 2,3 29,8 

Parkverksamhet 6,2 0,0 6,2 6,3 0,1 5,1 

Idrott- och 
fritidsanläggningar 

9,7 0,0 9,7 9,5 -0,2 10,7 

Totalt 63,0 19,1 43,9 45,9 2,0 46,7 
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Investeringar 

Projekt Utgifter Inkomster Nettoinvestering 
Budget 

2020 
Avvikelse 

mot budget 

Trafikåtgärder 0,5 0,0 0,5 0,4 -0,1 

Föryngring träd 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 

Trafiksäkerhetsåtgärder, 

gatuombyggnation 
2,5 0,0 2,5 2,7 0,2 

Tillgänglighetsanpassning 0,4 0,0 0,4 0,4 0,0 

Planerat underhåll 
beläggning 

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

Renovering broar 1,5 0,0 1,5 10,0 8,4 

Väg- och gatubelysning 1,4 0,0 1,4 1,0 -0,4 

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

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

Flugparken 2,4 0,0 2,4 0,9 -1,5 

Bryggor 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 

Reinvestering lekplatser 0,3 0,0 0,3 0,5 0,2 

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

Fritidsbyn Lindesberg 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 

Park Vibyn i Frövi 0,3 0,0 0,3 0,2 -0,1 

Reinvestering Råsshallen 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 

Ismaskin Råsshallen 0,6 0,0 0,6 0,6 0,0 

Nyvattenledning,servis 
Råssvallen 

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

Nya tvättbryggor 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 

Reinvestering Smedvallen 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 

Reningsanläggning 
Fellingsbrobadet 

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

Akut underhåll idrott 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 

Summa investeringar 12,5 0,0 12,5 20,3 7,7 

Drift 

Lokal och miljöservice hade ett lager av material sedan tidigare år och nedstängningen av 
Lindeskolan under del av våren påverkade materialåtgången, dessutom ersattes en del av 
materialet av staten. Lägre personalkostnader ca o,5 Mnkr (bl a ersättning för sjuklön), lägre 
maskinkostnader ca 0,2 Mnkr. 

Idrott- och parkverksamheten har utförts enligt plan. 

P g a den varma, snöfattiga vintern har vinterväghållningen förbrukat 2 mnkr under budget. 
Dessa pengar fördelas utifrån beslut från Direktionen på sommarväghållning med 
reparationer på broar och vägtrummor för ca 1,4 Mnkr . Överskottet beror delvis på att vi 
reserverat pengar för ev vinterväghållning i november och december. 
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Investeringar 

Projektet renovering broar avser Gröna bron där ett arbete har påbörjats och kommer att 
fortsätta under år 2021. Överskottet för 2020 är ombudgeterat till 2021. 

Flugparken har överskridit sin budget  pga av högre entrepenad kostnader samt ätor (saker 
som uppstår som man inte kan förutse). Det har kompenserats genom att projekt lekplatser 
har gått med ett överskott. 

Projekt Tivoliplan har inte påbörjats under 2020 ,det kommer att ombudgeteras till 2021. 

Resterande projekt har genomförts enligt plan. 

  

Framtida utmaningar och prioriterade områden 

Lokal- miljöservice 

Fortsatt översyn av kemikalieanvändandet, minimera antalet kemikalier och öka användandet 
av biologiskt nedbrytbara kemikalier. 

Utökad dialog och kommunikation med våra kunder, kunden ska veta vad de kan förvänta sig 
av LMS. Dialogen sker bl. a. genom servicesamtalen. 

Effektiva arbetssätt såsom användning av städrobotar och digitala städverktyg. 

Idrott 

  

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

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

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

Park 

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

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

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

Gata 

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

Arbetet med inventering och dokumentation av gatljusnäten fortsätter. 

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

Sammanfattning 

Bestämmelser om den kommunala revisionen återfinns i 12 kap. kommunallagen. 
Revisorerna i kommunen är utsedda av kommunfullmäktige och fungerar som fullmäktiges 
kontrollinstrument. De granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all 
verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. 

Revisorerna ska pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna 
kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. 

Revisorernas arbete bedrivs i överensstämmelse med lagstiftning, dokumentet ”God 
revisionssed” utgiven av Sveriges kommuner och landsting och revisionsreglementet. De 
förtroendevalda revisorerna biträds av sakkunniga yrkesrevisorer från PwC. 

Revisorerna utför, utifrån en riskbedömning, årligen ett antal granskningsprojekt, som är 
inriktade antingen mot ekonomisk redovisning eller verksamhetens styrning, uppföljning och 
kontroll. Granskningsprojekten har till främsta syfte att initiera förbättringar i och 
omprövningar av verksamheter, processer, funktioner samt för att öka tillförlitligheten i 
ekonomi, system och rutiner. 

Revisionen genomför självständigt granskningar inom kommunen. Revisorerna bevakar också 
nämndernas och styrelsens verksamheter genom att samtliga nämnds- och styrelseprotokoll 
läses. Årligen genomförs obligatoriska granskningar som granskning av delårsrapport och 
årsredovisning. Även en övergripande grundläggande granskning av styrelsens och 
nämndernas ansvarsutövande genomförs årligen. Övriga granskningar sker utifrån 
genomförd riskbedömning och ekonomiska förutsättningar. 

Under år 2020 har revisorerna genomfört följande granskningar: 

• Grundläggande granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2020 
• Granskning av delårsrapport 2020 
• Granskning av årsredovisning 2020 
• Förstudie avseende bygglovsarbetet 
• Förstudie avseende försäljningen av fastigheterna Tredingen 1:4 och 1:5 
• Granskning av systematiskt kvalitetsarbete i grundskolan 
• Granskning av utredning av barn och unga enligt Socialtjänstlagen 

Revisorerna har även låtit ta fram ett underlag för riskanalys och revisionsplanering inför 
revisionsåret 2021. 

Ekonomi 

Driftsredovisning 

Verksamhet Kostnad Intäkt Netto Nettobudget 
Budget-

avvikelse 
Bokslut 2019 

Netto 

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

Totalt 0,8 0,0 0,8 0,9 0,1 0,8 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I KARLSTAD 
 
 

BESLUT 
2021-02-18 
Meddelat i Karlstad 

Mål nr 
706-21 
 
 

 

Dok.Id 282250     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 568 
651 12 Karlstad 

Rådhuset, Stora 
torget 

054-14 85 00  - måndag – fredag 
08:00–16:00 E-post: forvaltningsrattenikarlstad@dom.se 

www.forvaltningsrattenikarlstad.domstol.se 
 

 
KLAGANDE 
1.  
2.  
 
MOTPART 
Lindesbergs kommun 
 
ÖVERKLAGAT BESLUT 
Kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun 
Beslut 2019-05-20, diarienr KF § 98/19 
 
SAKEN 
Laglighetsprövning enligt kommunallagen; fråga om rättidsprövning 
______________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten avvisar överklagandet. 

 

______________________ 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I KARLSTAD 

BESLUT 
 

706-21 
 

 
 
BAKGRUND 

 

Kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun beslutade vid sammanträde den 

20 maj 2019 att ställa sig positiv till vindkraftverk vid Siggebohyttan. 

 

I skrivelse daterad den 4 februari 2021 och inkommen till förvaltningsrätten 

den 11 februari 2021, via Nacka tingsrätt, överklagar  

och , i egenskap av fastighetsägare i Lindesbergs kom-

mun, kommunfullmäktiges beslut.    

 

SKÄL FÖR AVGÖRANDET 

 

Det aktuella beslutet kan hos förvaltningsrätten överklagas endast i den ord-

ning som gäller för laglighetsprövning enligt kommunallagen (2017:725).   

 

Enligt 13 kap 5 § kommunallagen ska ett överklagande ha inkommit till för-

valtningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kom-

munens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats. Om överklagan-

det före överklagandetidens utgång har kommit in till kommunen i stället för 

till förvaltningsrätten, ska enligt 6 § överklagandet ändå prövas.  

 

Kommunfullmäktiges beslut fattades vid sammanträde den 20 maj 2019. 

Enligt anslagsbevis tillkännagavs justeringen av det vid sammanträdet förda 

protokollet den 24 maj 2019. Överklagandet skulle alltså ha inkommit inom 

tre veckor från den 24 maj 2019. Överklagandet har således inkommit efter 

överklagandetidens utgång. Förvaltningsrätten kan därför inte ta upp över-

klagandet till prövning. Överklagandet ska avvisas.  

______________________ 

 

 

 



 Beslut Överklagan KF § 98 Inriktningsbeslut Vindkraftpark Målnr 706-21 - Avslås - KS 2021/31-5 Beslut Överklagan KF § 98 Inriktningsbeslut Vindkraftpark Målnr 706-21 - Avslås : Beslut Överklagan KF § 98 Inriktningsbeslut Vindkraftpark Målnr 706-21 - Avslås

  Sida 3 
FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I KARLSTAD 

BESLUT 
 

706-21 
 

 
 
HUR MAN ÖVERKLAGAR 

 

Detta avgörande kan överklagas. För information om hur man överklagar, se 

bilaga (FR-03). 

 

 

Carina Ludvigsson 

rådman 

 
Föredragande: Lars Överström 
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Hur man överklagar FR-03

________________________________________________________________ 

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan 
du överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Tiden räknas oftast från den dag som du fick 
del av det skriftliga beslutet. I vissa fall räknas 
tiden i stället från beslutets datum. Det gäller 
om beslutet avkunnades vid en muntlig 
förhandling, eller om rätten vid förhandlingen 
gav besked om datum för beslutet. 

För en part som företräder det allmänna (till 
exempel myndigheter) räknas tiden alltid från 
den dag domstolen meddelade beslutet. 

Observera att överklagandet måste ha kommit 
in till domstolen när tiden går ut.  

Så här gör du 

1. Skriv förvaltningsrättens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska 
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha 
och varför du tycker att kammarrätten ska 

ta upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. 
Förklara vad du vill visa med varje bevis. 
Skicka med skriftliga bevis som inte redan 
finns i målet. 

4. Lämna namn och personnummer eller 
organisationsnummer. 

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter 
om var domstolen kan nå dig: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också 
ombudets kontaktuppgifter. 

5. Skicka eller lämna in överklagandet till 
förvaltningsrätten. Du hittar adressen i 
beslutet. 

Vad händer sedan? 

Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagan-
det kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar domstolen överklagandet. Det 
innebär att beslutet gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar 
förvaltningsrätten överklagandet och alla 
handlingar i målet vidare till kammarrätten. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning kan även kammarrätten skicka brev 
på detta sätt. 

  

Vilken dag går tiden ut? 

Sista dagen för överklagande är samma veckodag 
som tiden börjar räknas. Om du exempelvis fick 
del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut 
måndagen den 23 mars. 

Om sista dagen infaller på en lördag, söndag eller 
helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårs-
afton, räcker det att överklagandet kommer in 
nästa vardag. 

Bilaga 1
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Prövningstillstånd i kammarrätten 

När överklagandet kommer in till kammar-
rätten tar domstolen först ställning till om 
målet ska tas upp till prövning. 

Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra 
olika fall. 

• Domstolen bedömer att det finns 
anledning att tvivla på att förvaltnings-
rätten dömt rätt. 

• Domstolen anser att det inte går att 
bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt 
utan att ta upp målet. 

• Domstolen behöver ta upp målet för att 
ge andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen. 

• Domstolen bedömer att det finns 
synnerliga skäl att ta upp målet av någon 
annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller det 
överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med förvaltningsrätten om du har 
frågor. Adress och telefonnummer hittar du på 
första sidan i beslutet. 

Mer information finns på www.domstol.se. 
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2021-03-11 

   

 

 

Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen 
Revisionen 

 
 Till:  

Direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen 
 
För kännedom: 
Kommunfullmäktige Nora kommun 
Kommunfullmäktige Lindesbergs kommun 
Kommunfullmäktige Ljusnarsbergs kommun 
Kommunfullmäktige Hällefors kommun 

 
 

Revisionsgranskning av förändring av förbundets förvaltningsorganisation 

Revisorerna i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har genomfört en granskning av förändring 
av förbundets förvaltningsorganisation. I granskningsarbetet har vi biträtts av konsulter från KPMG. 
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om den nya organisationen har fått de effekter som 
man förväntat sig innan omorganisationen. 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att den nya organisationen i viss 
utsträckning har fått de effekter som man förväntat sig innan omorganisationen.  

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi direktionen att:  

- Fastställa mål för det fortsätta arbetet för att tydliggöra vad man vill uppnå och vilka värden 
man vill utveckla i förhållande till nuläge. Detta även för att kunna följa upp och utvärdera 
organisationen och de effekter organisationsförändringen ger på sikt. 
 

- Upprätta en plan för det fortsätta arbetet för att säkerställa att det inte stannar av och att 
identifierade processer och utvecklingsområden utvecklas. Detta för att ytterligare öka 
tydligheten i styrning och uppföljning av förbundets verksamhet. 

  
- Utveckla förbundets målstyrningsprocess för att än tydligare peka ut riktningen var 

organisationen är på väg.   
 

Revisorerna önskar att direktionen inkommer med kommentarer till iakttagelserna senast  
den 14 maj 2021. 
 
För revisionen                               
                               

 

Gunilla Carlsson, ordförande 

KS 2021/54-8
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1 Sammanfattning 

KPMG har av Samhällsbyggnadsförbundet Berslagens revisorer fått i uppdrag att 
granska förändringen av förbundets förvaltningsorganisation. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2020.  

Syftet har varit att bedöma om den nya organisationen har fått de effekter som man 
förväntat sig innan omorganisationen.  

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att den nya 
organisationen i viss utsträckning har fått de effekter som man förväntat sig innan 
omorganisationen.  

Granskningen visar att förbundsledningen haft en gemensam problembild och målbild 
för arbetet med organisationsförändringen. Vi kan också se att organisations-
förändringen har gett vissa positiva effekter redan i detta tidiga skede.  

Vi konstaterar dock att det saknats fastställda/dokumenterade mål som varit styrande i 
genomförandet, samt att det i stor utsträckning saknats formella och dokumenterade 
planer för implementeringen av den nya organisationen. Detta gäller från planering till 
genomförande och uppföljning. Avsaknaden av detta ökar risken för att arbetet inte 
följer en röd tråd eller bedrivs på ett sammanhållet sätt. Detta påverkar också 
möjligheten att utvärdera vilka effekter organisationsförändringen fått.   

Vi anser att det är viktigt att ha i beaktande att den nya organisationen endast varit i 
drift sedan november 2019. Genomförande av en organisationsförändring tar tid och 
effekter är sällan omedelbara. Det är därmed något tidigt att utvärdera vilka effekter 
organisationsförändringen fått. Vi kan dock konstatera att organisationen nu är på plats 
och den förefaller ha gett vissa effekter redan i ett tidigt stadie, i form av bland annat 
ökad tydlighet, ansvarstagande och kortare beslutsvägar. Det kvarstår dock en del 
arbete för att säkerställa att arbetet även på sikt ger de effekter som förbundet ville nå 
med organisationsförändringen. 

Rekommendationer 
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi direktionen att: 

- Fastställa mål för det fortsätta arbetet för att tydliggöra vad man vill uppnå och 
vilka värden man vill utveckla i förhållande till nuläge. Detta även för att kunna 
följa upp och utvärdera organisationen och de effekter 
organisationsförändringen ger på sikt. 

- Upprätta en plan för det fortsätta arbetet för att säkerställa att det inte stannar 
av och att identifierade processer och utvecklingsområden utvecklas. Detta för 
att ytterligare öka tydligheten i styrning och uppföljning av förbundets 
verksamhet. 

- Utveckla förbundets målstyrningsprocess för att än tydligare peka ut riktningen 
var organisationen är på väg.   

 

 
  



 Revisionsrapport - Granskning av organisationsförändring Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen SBB - KS 2021/54-8 Revisionsrapport - Granskning av organisationsförändring Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen SBB : Revisionsrapport - Granskning av organisationsförändring Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen SBB

 

 3 

© 2021 KPMG AB. All rights reserved. 
 
 

KPMG AB 

 Granskning av förändring av förbundets förvaltningsorganisation 

 

 2021-03-11 

2 Bakgrund 

KPMG har av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens revisorer fått i uppdrag att 
översiktligt granska och följa upp den förändring av förbundets förvaltningsorganisation 
som trädde i kraft 2019. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. 

Samhällsbyggnadsförbundet har ett brett uppdrag inom de tekniska och därtill närligg-
ande verksamhetsområden. Sedan bildandet har Samhällsbyggandsförbundet Bergsla-
gens uppdrag stegvis utvidgats, utvecklats och förändrats. Utredningar har under åren 
påvisat en otydlighet i förbundets ursprungliga uppdrag vilket tillsammans med ändrin-
gar i lagstiftning och den generella utvecklingen inom verksamhetsområdena, ställt nya 
krav gällande bemanning, kompetensbehov och specialistkunskaper samt ekonomi och 
investeringar. Otydligheten kring uppdrag och ansvar förstärktes dessutom av den ma-
trisorganisation som förbundet hade åren 2015 - 2018, där oklarhet rådde kring arbets-
sätt, mandat och ansvar. 

Mot denna bakgrund gav direktionen år 2017 förbundschefen i uppdrag att utvärdera 
organisationen. Våren 2018 genomförde förbundets ledningsgrupp en intern utvärde-
ring, som visade på en rad allvarliga brister i organisationen. I december 2018 beslu-
tade direktionen att uppdra till förbundschefen att se över nuvarande organisation och 
göra nödvändiga förändringar av organisationen inom befintlig budgetram. En fördju-
pad utvärdering av den dåvarande organisationen genomfördes som grund för förslag 
på ny och mer ändamålsenlig organisation. 

Organisationsutredningen visade på behov att tillskapa bättre resursutnyttjande, en en-
gagerad organisation med goda ledare samt en enkel och robust organisation som 
stödjer verklighetens krav idag och framåt. Övergripande effektmål föreslogs vara: 

1. En fungerande och effektiv organisation, där förbundet redovisar en ekonomi i 
balans med effektivt resursutnyttjande och levererar verksamhet av hög kvalitet 
och hög hållbarhet. Målet definierades vara uppnått när organisationsförändrin-
gen är genomförd i samtliga administrativa system och fungerande arbetspro-
cesser är upprättade och används. 

2. Gemensamma synsätt och arbetsprocesser, med tydligt och enhetligt ledarskap 
och gemensam implementering. Målet definierades vara uppnått när organi-
sationsförändringen är välkänd och beslutad, samt nödvändiga stödprocesser 
och rutiner för implementering är fastlagda. 

Med utgångspunkt från organisationsutredningen beslutade direktionen 2019-04-26 att 
ge förbundschefen i uppdrag att inrätta en linje-/stabsorganisation med fyra avdelnin-
gar: Vatten & Avlopp, Återvinning, Lokalvård samt Gata, Park och Idrott samt tillhöran-
de stabsfunktioner, i enlighet med kommunalförbundets uppdrag och ansvar. Vidare 
beslutades att uppföljning av organisationsförändringen skulle ske vid varje direktions-
möte. 

Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om den nya organisationen har fått de 
effekter som man förväntat sig innan omorganisationen. 

Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor:  
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• Har syftet med organisationsförändringen uppnåtts i enlighet med det fattade 

beslutet?   

- Finns det fastställda mål för organisationsförändringen?  

- Finns det fastställda mått för att mäta måluppfyllelse? 

• Vilka effekter har organisationsförändringen fått med avseende på en 
fungerande och effektiv organisation? 

- Är organisationsförändringen genomförd i samtliga administrativa 

system? 

- Är fungerande arbetsprocesser upprättade och används i alla delar av 

organisationen? 

• Vilka effekter har organisationsförändringen fått med avseende på gemen-
samma synsätt och arbetsprocesser, med tydligt och enhetligt ledarskap och 
gemensam implementering? 

- Har den nya organisationen implementerats utifrån ett gemensamt 

synsätt? 

- Präglas den nya organisationen av ett tydligt och enhetligt ledarskap? 

- Är nödvändiga stödprocesser och rutiner för gemensamma arbetssätt 

fastlagda och implementerade? 

Avgränsning 

Granskningen omfattar resultat och effekter av 2019 års organisationsförändring av 
förvaltningsorganisationen inom Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 

Revisionskriterier 

Revisionskriterier är de bedömningsgrunder som används vid granskningen för att 
avgöra om organisationens arbete sker ändamålsenligt och effektivt. Vi har i denna 
granskning utgått från följande revisionskriterier:  

• Kommunallagen, 6 kap § 6 

• Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut   

Ansvarig nämnd/styrelse 

Förbundsdirektionen, Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 

Projektorganisation 

Granskningen har utförts av Liz Gard, certifierad kommunal revisor samt Anna Giotas 
Sandquist, verksamhetsrevisor och har kvalitetssäkrats av Sara Linge, certifierad 
kommunal revisor. 

Metod och utgångspunkter 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier av bland annat: 

- Budget 2020, Verksamhetsplan 2021-2022 

- Årsredovisning 2019 
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- Utkast till årsredovisning 2020 

- Direktionens protokoll och handlingar från år 2019 och 2020  

- Rapporter och presentationer från genomförd organisationsutredning  

Intervjuer har genomförts med: 

• Förbundschef 

• Ekonomichef 

• Avdelningschef – Gata, Park och Idrott 

• Avdelningschef – Lokalvård 

• Avdelningschef – Avfall och återvinning 

• Projektchef 

• HR- och kanslichef 

• Fackliga representanter (SACO, Vision, Kommunal) 

 

Samtliga intervjuade har fått möjlighet att lämna synpunkter på rapportens 
faktainnehåll. 
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3 Syfte och mål med organisationsförändringen 

3.1 Bakgrundsbeskrivning - organisationsförändringen 

Förbunet hade tidigare en matrisorganisation (som infördes 2015). I oktober 2017 
beslutade förbundsdirektionen att ge förbundschef i uppdrag att kartlägga och 
utvärdera den dåvarande matrisorganisationen. Under hösten 2018 genomfördes en 
utvärdering av förbundets ledningsgrupp med syfte att diskutera den dåvarande 
matrisorganisationen och behovet av att genomföra organisationsförändringar, för att få 
ett bättre resursutnyttjande och skapa en tydligare struktur. En rad brister identifierades 
avseende den dåvarande organisationsformen.  

De mål och syften som definierades för organisationsförändringen centrerades kring att 
tillskapa bättre resursutnyttjande, en engagerad organisation med goda ledare samt en 
enkel och robust organisation som stödjer verkligenhetens krav idag och framåt. 

3.2 Målsättningar – ny organisation 

I december 2018 beslutade direktionen att uppdra åt förbundschefen att se över 
dåvarande organisation och genomföra nödvändiga förändringar av organisationen 
inom befintlig budgetram. Direktionen ville också löpande hållas informerade om 
arbetet. En extern konsult anlitades för att genomföra en utredning avseende ny 
organisation för förbundet. Projektmål och effektmål definierades i den överenskomna 
projektplanen för organisationsutredningen. De effektmål som anges i projektplanen är: 

• En fungerande och effektiv organisation  

Förbundet redovisar en ekonomi i balans med effektivt resursutnyttjande och 
levererar verksamhet av hög kvalitet och hög hållbarhet. 

o Målet är uppnått när: 

 Organisationsförändringen är genomförd i samtliga administrativa 
system och fungerande arbetsprocesser är upprättade och används. 

• Gemensamma synsätt och arbetsprocesser 

Tydligt och enhetligt ledarskap och gemensam implementering. 

o Målet är uppnått när: 

 Organisationsförändringen är välkänd och beslutad. 

 Nödvändiga stödprocesser och rutiner för implementering är 
fastlagda. 

3.3 Organisationsutredning – genomförande och resultat 

Den organisationsutredning som genomfördes av extern konsult gjordes under 
hösten/vintern 2018-2019 och i januari 2019 presenterades förslag till ny organisation 
där det även identifierats behov av fortsatt arbete. Utöver förslag på ny organisation så 
identifierades följande behov inför kommande organisationsförändring: 

• En snabb och stegvis åtgärdsplan  
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• En kommunikationsplan för att alla medarbetare ska känna trygghet och att 
man är med i processen 

• En gemensam bild av problemen som ska lösas och hur man går in i den nya 
organisationen 

• En tydlig ansvarsstruktur för att få bort otydlighet, oklara gränser och otydliga 
ansvarsområden 

• Rollbeskrivningar och gränsdragningar för att tydliggöra arbetsflöden och 
mandat 

• En riskanalys som grund för prioriterade åtgärder och framtida åtgärder.  

Ett förslag till detaljerad projektplan (för omorganisationen) togs också fram av extern 
konsult för att tydliggöra vilka aktiviteter som skulle göras, vem som ansvarade för 
respektive aktivitet, tidplan samt möjlighet till uppföljning av genomförandet. Förslaget 
till detaljerad projektplan omfattade en rad aktiviteter i respektive fas (planeringsfas, 
genomförandefas och avslutandefas). Exempel på aktiviteter i projektplanen: 

• Gränsdragningslistor och ansvarsområden (verksamheter och roller) 

• Delegationsordning utifrån ny organisation 

• Förhandling och tillsättning av nya tjänster 

• Formalisering av finansieringsstruktur utifrån ny organisation  

• Framtagande av mötesstrukturer genom hela linjeorganisationen 

• Översyn av reviderad intern budgetprocess med anledning av ny organisation 

• Interna rutiner för återrapportering, verksamheter, stab och direktionen 

• Utformning av ärendeprocessen till direktionen 

Med bakgrund i genomförd utvärdering och extern organisationsutredning beslutade 
direktionen, i linje med förslag till beslut, i april 2019 att ge förbundschef i uppdrag att 
inrätta en linje- stabsorganisation, inom befintlig budgetram, med fyra avdelningar; 
Vatten & Avlopp, Avfall och Återvinning, Lokalvård, Gata, Park och Idrott samt 
tillhörande stabsfunktioner. 

Under våren 20191 fortsatte arbetet med organisationsutredningen och nästa steg 
omfattade en inventering av förutsättningar och utmaningar inom den nya 
organisationens olika delar. Sammanfattningsvis konstaterades att förbundets uppdrag 
utvidgats och utvecklats genom åren, vilket tillsammans med ändrad lagstiftning och 
den generella utvecklingen inom de olika verksamhetsområdena ställer nya krav på 
förbundet gällande bemanning, kompetensbehov, specialistkunskaper, ekonomi och 
investeringar. Vidare identifierades konkreta utmaningar inom de olika 
verksamhetsområdena. Slutligen konstaterades: 

• Fortsatta behov av att klargöra direktionens roll i förbundet, framför allt gällande 
dess långsiktiga strategiska styrning 

 
1 Presenterades för förbundsledningen i maj 2019 
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• Otydlighet i uppdrag och gränsdragning inom alla förbundets verksamheter 

• Behov av mer långsiktig strategisk planering av förbundets verksamheter  

Därefter genomfördes ytterligare ett steg av organisationsutredningen, vilket omfattade 
en inventering av verksamheten som resulterade i förslag till gränsdragningslista 
mellan avdelningarna samt en riskinventering och förslag på åtgärdsplan/hållbara 
lösningar på såväl övergripande nivå som på verksamhetsnivå. Detta presenterades i 
juli 2019. 

Utöver förslag på åtgärder/hållbara lösningar så lämnades även följande 
rekommendationer: 

• Fortsatt arbete för att skapa internt flöde: 

- Delegationsordning för personalärenden 

- Anta funktionsstrukturer för förbundets avdelningar, stab och ledning 

- Delegationsordningar för avdelningarnas ansvarsområden 

- Ärendeprocess för beredning av direktionsärenden 

• Fortsatt arbete för att skapa externt flöde: 

- Ägardialog kring vilka verksamhetsområden förbundet ska hantera 
framöver 

- Konkreta uppdragsbeskrivningar som antas av ägarkommunerna och 
godkänns av direktionen 

- Rutiner och strukturer för återkoppling, uppföljning och vid 
förändringsbehov  
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4 Implementering av den nya organisationen 

Förbundet var tidigare organiserade i en planeringsavdelning som svarade för 
planering med bland annat kvalitetsledare för de olika verksamheterna och en 
produktionsavdelning som svarade för utförandet samt en stab för gemensamma 
verksamheter innehållande ekonomienhet, servicecenter, personalhandläggare, 
kvalitetssamordnare och förbundssekreterare. 
 
I slutet av 2019 genomfördes den omorganisation som beskrivs i avsnittet ovan. De 
tidigare planerings- och produktionsavdelningarna bröts upp och dess kompetenser 
och funktioner spreds till fyra avdelningar; Vatten & Avlopp, Avfall och återvinning, 
Lokalvård samt Gata, Park och Idrott. En mindre stab bildades bestående av ekonomi, 
upphandling och IT under ledning av ekonomichef och en projektenhet under ledning 
av projektchef samt en ny HR- och kanslienhet under ledning av HR- och kanslichefen. 
 
Den nya organisationen trädde i kraft fr o m 1 november 2019 (Lokalvård fr o m 1 
oktober 2019). I samband med detta beslutade direktionen om reviderad 
delegationsordning, anpassad till den nya organisationen. Under 2019 har direktionen 
löpande hållits informerade om hur arbetet fortgår med organisationsförändringen. 
Information har lämnats på samtliga sammanträden under 2019. Förbundschef har då 
gett en muntlig nulägesrapport om genomförandet, där ledningsgruppens projektplan 
(se kommande avsnitt) utgjort en grund. Det har dock inte gjorts någon skriftlig 
uppföljning. Under 2020 har direktionen vid ett tillfälle tagit del av 
uppdragsbeskrivningar för avdelningschefer, enhetschefer och arbetsledare samt 
dokument avseende fördelning av arbetsmiljöuppgifter och fördelning av miljöuppgifter. 
I juni 2020 beslutade direktionen att den nya organisationen skulle utvärderas av 
extern part. 

4.1 Plan för implementering 

Införandet av den nya organisationen har, som framgår ovan, skett i flera steg. Syfte 
och mål med organisationsförändringen är inte uttryckt i direktionens beslut, det finns 
dock projekt- och effektmål definierade i den projektplan som upprättades gemensamt 
med extern konsult inför organisationsutredningen. Dessa mål har dock inte varit 
styrande under organisationsförändringen. Det finns inte heller några ytterligare 
fastställda/dokumenterade mål/målsättningar. 
 
Trots att det inte funnits några fastställda/dokumenterade mål som varit styrande så 
uppges det ha funnits en gemensam problembild och målbild i ledningsgruppen om att 
skapa en mer ändamålsenlig organisation med tydlighet i roller och ansvar och kortare 
beslutsvägar. Detta uppges vara kommunicerat och formaliserat i organisationen. 
Fokus för implementeringsarbetet anges också ha varit just detta, att sätta 
organisationen, att tillse att ansvarsproblematiken hanterades samt att korta 
beslutsvägar 

4.1.1 Tids- och aktivitetsplan 

Förbundets ledningsgrupp har tagit fram en tids- och aktivitetsplan för genomförandet, 
som grundar sig i det förslag till detaljerad projektplan som togs fram av extern konsult. 
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Planen består av ett antal aktiviteter som i huvudsak fokuserar på att få organisationen 
på plats, dels på övergripande nivå, dels på avdelningsnivå. Den fokuserar även på att 
säkerställa att förändringen genomförs i ekonomi- och personalsystem. De aktiviteter 
som anges i planen är kortfattat beskrivna och det framgår endast vad som ska göras, 
inte hur det ska göras. Av intervjuerna framkommer att det varit ett aktivt val att hålla 
planen på en övergripande nivå. På ledningsgruppsnivå har fokus varit att forma den 
övergripande organisationen, genom att besluta om en ny chefsstruktur och 
dokumenterat ansvaret i chefsleden och därigenom tydliggöra roller och ansvar i 
organisationen. Därefter har uppdraget för respektive avdelningschef varit att forma sin 
avdelning, vilket ledningsgruppen inte har påverkat.   
 
Tids- och aktivitetsplanen omfattar även kommunikationsinsatser. Det har dock inte 
tagits fram någon sammanhållen kommunikationsplan som tydliggör syfte, målgrupp, 
vad som ska kommuniceras och varför samt hur detta ska ske. Avsaknaden av 
kommunikationsplan förefaller inte ha bidragit till otydlighet i kommunikationen. 
Samtliga intervjuade anser att kommunikationen inför och under 
organisationsförändringen har varit sammanhållen och enhetlig, genom att 
gemensamma texter och budskap har formulerats och kommunicerats ut i 
organisationen. De fackliga representanterna uppger också att införandet av den nya 
organisationen i hög grad har präglats av god information och kommunikation, 
öppenhet och tydlighet. Information har kommunicerats ut på ett tydligt sätt till såväl 
fackliga representanter som till organisationen i övrigt. 
 
Tids- och aktivitetsplanen har legat till grund för de aktiviteter som genomförts inför och 
under implementeringen av den nya organisationen. Den uppges i huvudsak ha legat 
som grund för en muntlig avstämning i ledningsgruppen kring hur långt de kommit i 
arbetet, snarare än att det skett en formaliserad och dokumenterad uppföljning av 
respektive aktivitet. Projektplanen har även legat till grund för den information som 
lämnats till direktionen vid deras sammanträden avseende organisationsförändringen.  
 
Att det saknas såväl en dokumenterad projektplan (i dess fulla bemärkelse) som 
kommunikationsplan uppges bero på att det inte funnits några extra resurser, varken 
ekonomiska eller personella, för genomförande av organisationsförändringen. Det är 
därmed ledningsgruppen och ytterst förbundschefen som ansvarat för planering och 
genomförande av aktiviteter och kommunikationsinsatser. Det saknas dock 
dokumentation i stor utsträckning avseende genomförd planering och uppföljning 
utifrån tids- och aktivitetsplanen.  

4.2 Genomförande  

Organisationsförändringen har genomförts inom befintlig budget, samtidigt som 
förbundet haft besparingskrav. Detta arbete uppges ha medfört att målarbete och 
andra frågor skjutits på framtiden till förmån för att kunna fokusera på att få den nya 
organisationen på plats. Samtliga intervjuade har uppgett att fokus under 2020 har varit 
att forma och skapa en tydlighet i organisationen, framförallt gällande ansvar, roller och 
beslutsvägar. Detta arbete har bland annat skett genom att göra erforderliga 
förändringar i väsentliga verksamhetssystem (ekonomi- och personalsystem), 
revidering av delegationsordning, tydliggörande av roller och mandat, upprättande av 
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uppdragsbeskrivningar för avdelningschefer, enhetschefer och arbetsledare, fördelning 
av arbetsmiljöuppgifter etc.  
 
Avdelningarna uppges ha haft olika utmaningar att hantera, där Lokalvård och Gata, 
Park och Idrott fokuserat på att säkerställa kvalitet i uppdraget samt att utveckla och 
förbättra dialogen med medlemskommunerna. Övriga avdelningar har istället fokuserat 
på att tydliggöra roller, ansvar och mandat. Att avdelningarna haft utrymme att arbeta 
med de frågor som varit väsentliga för dem uppges ha varit nödvändigt för att kunna ha 
en stabil grund att stå på när arbetet med den nya organisationen går in i nästa fas. 
Det konstateras att visst arbete kvarstår inom avdelningarna för att säkerställa att 
samtliga medarbetare känner till vilket ansvar och mandat de har i sina roller. 
 
De intervjuade uppger att de nu befinner sig i en brytpunkt, där allt större fokus ligger 
på att förbättra och förädla den organisation som finns idag snarare än att blicka 
tillbaka på det som varit. Nu när organisationen har börjat forma sig så som det var 
avsett så uppges organisationen vara i ett läge där det är möjligt att ha ett fokus på 
andra områden, såsom ledarskap, samverkan, värdegrundsarbete och förädling av 
arbetssätt och rutiner.  

4.3 Uppföljning  

Det har inte gjorts någon uppföljning/utvärdering av den nya organisationen utöver 
regelbundna avstämningar mot tids-/aktivitetsplan i ledningsgrupp och muntlig 
information till direktionen. Dessa avstämningar finns inte dokumenterade och som 
tidigare nämnt saknas konkreta mål att följa upp emot.  

Av intervjuerna framkommer det dock att det finns en önskan/ett behov av mätbara mål 
och resultatmått för att kunna bedöma/följa upp om organisationen de facto har blivit 
mer effektiv än tidigare. Det finns även en önskan om att följa upp mer mjuka värden, 
såsom utveckling av: 

- Samverkan för att motverka suboptimering/”stuprörstänk”  

- Ledarskap och medarbetarskap 

- Konkret utveckling i ansvarsfrågan – dvs. att samtliga medarbetare känner till 

och tar ansvar 

- Kännedom och följsamhet - Värdegrunden   

4.4 Bedömning 

Enligt vår bedömning har det syfte och de mål som sattes upp inledningsvis i projektet 
inte kommunicerats eller varit styrande under den fortsatta utredningen och under 
genomförandet/implementeringen av den nya organisationen. Det finns inte heller 
några andra fastställda/dokumenterade mål eller resultatmått för omorganisationen. Vi 
kan dock konstatera att det funnits en gemensam problembild och målbild i 
ledningsgruppen, och med de fackliga representanterna, avseende syftet med 
organisationsförändringen och vad man vill uppnå. Det finns också en koppling mellan 
de uppsatta målen och de aktiviteter som är angivna i såväl den projektplan som tagits 
fram av extern konsult och vidare i den tids- och aktivitetsplan som förbundsledningen 
upprättat. Tids- och aktivitetsplanen har utgjort grund för implementeringen av den nya 
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organisationen, både gällande styrning och uppföljning av arbetet. Det saknas dock 
dokumentation som beskriver att de olika aktiviteterna genomförts och hur det gjorts.   

Sammanfattningsvis kan vi därmed konstatera att det saknas fastställda mål och mått 
för att följa upp effekterna av omorganisationen. Enligt vår bedömning har det dock 
funnits en struktur och systematik i arbetet som bidrar till att uppfylla det övergripande  
syfte och mål som identifierades inledningsvis i projektplanen för 
organisationsutredningen. Intervjuerna visar också på upplevda förbättringar som tyder 
på uppnådda effekter i form av en mer välfungerande och effektiv organisation. Detta 
beskrivs mer i kommande avsnitt. 

För att kunna följa upp och utvärdera organisationen på sikt bör dock mål och 
resultatmått tas fram för det fortsatta arbetet, för att tydliggöra vad man vill uppnå och 
vilka värden man vill utveckla i förhållande till nuläge.  
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5 Effekter av organisationsförändringen 

5.1 Fungerande och effektiv organisation 

Ett av de mål som sattes upp inledningsvis var ”En fungerande och effektiv 
organisation, där förbundet redovisar en ekonomi i balans med effektivt 
resursutnyttjande och levererar verksamhet av hög kvalitet och hög hållbarhet. Målet 
uppges vara uppnått när organisationsförändringen är genomförd i samtliga 
administrativa system och fungerande arbetsprocesser är upprättade och används. 

5.1.1 Resultat 2020 – ekonomi och personal 

Såväl de skattefinansierade som de avgiftsfinansierade verksamheterna redovisar ett 
överskott för år 2020. Det är en positiv utveckling i förhållande till tidigare år. Resultatet 
ha påverkats positivt av bl a extraordinära händelser som lägre kostnader för 
snöröjning. Vidare har pandemin medfört kompensation för sjuklön, sänkta 
arbetsgivaravgifter och lägre kostnader för resor. Den nya organisationen uppges inte 
vara en anledning till det förbättrade ekonomiska resultatet. 

I förbundets årsredovisning uppges att implementeringen av den nya organisationen 
kommit att hamna i skymundan i stor utsträckning med avseende på Covid-19-
pandemin. Bland annat uppges arbetet med att utveckla målstyrning ha skjutits på 
framtiden då förbundsledningen inte haft möjlighet och utrymme att arbete med mer 
övergripande utvecklingsfrågor. Fokus har istället varit att hantera driften. 
Ledningsgruppen är dock överens om att den nya organisationen har bidragit positivt i 
hanteringen av den rådande situationen. Deras bedömning är att de verkställde beslut 
snabbare och klarade också av att ställa om snabbare än vad som varit möjligt i den 
tidigare organisationen.  

5.1.2 Förändringar i administrativa system 

När det gäller behov av förändringar i administrativa system, menar de intervjuade att 
det omfattat ekonomisystemet Visma och personalsystemet Personec. Alla de 
förändringar som behövde göras till stöd gör organisationsförändringen har 
genomförts. Vid tidpunkten för granskningen har inte organisationsförändringen 
medfört någon väsentlig påverkan på andra administrativa system än Visma och 
Personec.  

De förändringar som är gjorda i organisationen och i systemen uppges ha medfört att 
attestflödet fungerar bättre nu än tidigare. Det finns en större kunskap och 
ansvarstagande kring detta som medför att rutinerna efterlevs i högre utsträckning. 

5.1.3 Förändringar av arbetsprocesser 

De intervjuade uppger att det pågår arbete med att identifiera och tydliggöra 
arbetsprocesserna i organisationen Det finns dock inte någon tydlig beskrivning av 
vilka processer som behöver förtydligas. 

Vid tidpunkten för granskningen pågår ett arbete på initiativ och uppdrag av 
medlemskommunerna som syftar till att se över vilka verksamheter som ska drivas i 
förbundet på sikt. Denna utredning och det arbete som görs inom ramen för den kan 
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komma att få bäring på ett flertal övergripande processer. Exempel på sådana 
processer, som också identifierades inom ramen för organisationsutredningen, är;  

- Ekonomi- och budgetprocess 

- Investeringsprocess 

- Ägarstyrning/ägardialog kring vilka verksamhetsområden förbundet ska hantera 
framöver 

De processer som behöver utvecklas, formaliseras och dokumenteras i förbundet är i 
huvudsak målstyrningsprocessen och ärendeberedningsprocessen. Arbetet med 
målstyrningsprocessen var tänkt att påbörjas under 2020, men arbetet har fått skjutas 
på framtiden på grund av Covid-19-pandemin. Ärendeberedningsprocessen har det 
arbetats med för att utveckla under året, det saknas dock dokumentation avseende 
arbetet. 

Som nämnts i tidigare avsnitt (4.2) har ett antal aktiviteter genomförts under året och 
vissa effekter som bidrar till en mer välfungerande och effektiv organisation har 
identifierats: 

• Förändringar i delegationsordningen gör att merparten av besluten nu fattas på 
avdelningsnivå och inte längre går via förbundschefen.  

• Upplevs vara stor skillnad när det gäller ansvarstagande för verksamhet, 
ekonomi och personal hos avdelnings- och enhetschefer   

• Ökad tydlighet i ansvar och beslutsvägar. Frågor omhändertas på rätt nivå och i 
rimlig tid.   

• Förbättrat klimat med ökat fokus på förbättring 

• Mer fokus på funktion än person 

Det är få negativa konsekvenser som har lyfts fram under intervjuerna. Ett område som 
identifierats som en risk, och där arbete behöver göras för att motverka att den 
förverkligas är att organisationen faller in i ett ”stuprörstänk” som leder till 
suboptimering mellan avdelningarna. Det uppges även finnas ett fortsatt arbete att göra 
när det kommer till ansvar och beslutsvägar. Detta behöver utvecklas och tydliggöras 
när ärenden ska eskaleras högre upp i organisationen, dvs. vilka ärenden som ska 
hanteras av ordförande/direktion, förbundschef, kommun etc. samt hur detta ska ske  

5.1.4 Bedömning 

Vi har tidigare konstaterat att det saknats både syfte och mål som varit styrande i 
genomförandet, samt att det i stor utsträckning saknats formella och dokumenterade 
planer för implementeringen av den nya organisationen. Detta gäller från planering till 
genomförande och uppföljning. Avsaknaden av detta ökar risken för att arbetet inte 
följer en röd tråd eller bedrivs på ett sammanhållet sätt. Detta påverkar också 
möjligheten att utvärdera vilka effekter organisationsförändringen fått.  

Vi kan dock konstatera att organisationsförändringen inte har haft någon effekt, positiv 
eller negativ, på förbundets ekonomiska resultat för år 2020. Resultatet har åtminstone 
inte analyserats ur det perspektivet. Detta överensstämmer med direktionens beslut 
om att organisationsförändringen skulle genomföras inom befintlig budgetram. 
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Enligt vår bedömning går det dock att se att organisationsförändringen redan i detta 
tidiga skede förefaller ha gett effekter som motsvarar det som ledningsgruppen ville 
åstadkomma utifrån deras problembild och målbilder. Det har inte genomförts någon 
strukturerad uppföljning/mätning av arbetet men det framgår av samtliga intervjuer att 
det numera finns en ökad tydlighet i ansvar och roller i organisationen, att 
beslutsvägarna är kortare samt att beslut fattas på rätt nivå i organisationen. 

För att säkerställa att arbetet inte stannar av är det dock av stor vikt att en plan tas 
fram för det fortsatta arbetet. Detta för att säkerställa att identifierade processer och 
utvecklingsområden utvecklas, för att ytterligare öka tydligheten i styrning och 
uppföljning av förbundets verksamhet. 

5.2 Gemensamma synsätt och arbetsprocesser 

Ytterligare ett mål som sattes upp inledningsvis var att förbundet ska ha gemensamma 
synsätt och arbetsprocesser, med tydligt och enhetligt ledarskap och gemensam 
implementering. Målet uppges vara uppnått när organisationsförändringen är välkänd 
och beslutad samt när nödvändiga stödprocesser och rutiner för implementering är 
fastlagda. 

5.2.1 Gemensamt synsätt 

De intervjuade upplever att den nya organisationen har implementerats utifrån ett 
gemensamt synsätt. Omorganisationen bygger på en gemensam problemformulering 
och stor samsyn kring behovet av den nya organisationen. I intervjuerna påpekas att 
en organisationsförändring brukar skapa oro och stöta på motstånd, men att det inte 
varit fallet i denna omorganisation. Detta har också bidragit till att förbundsledningen 
inte upplevt något behov av en mer formell och dokumenterad projektplan och/eller 
kommunikationsplan. Information som tagits fram och kommunicerats ut uppges ha 
varit tydlig, enhetlig och tillräcklig i sin omfattning. Kommunikation har skett både 
skriftligt och muntligt, och befintliga forum har använts för information 
(direktionssammanträden, APT etc.). Processen uppges i hög grad ha präglats av god 
information och kommunikation, öppenhet och tydlighet. Eventuella frågor som har 
uppkommit uppges ha omhändertagits på ett bra sätt.  

5.2.2 Tydligt och enhetligt ledarskap 

De intervjuades bild är att den nya organisationen i jämförelse med den tidigare 
präglas av ett tydligt och enhetligt ledarskap. Dels genom en ökad tydlighet i vem som 
ansvarar för vad och till vem medarbetarna ska vända sig i olika frågor, dels genom att 
det pågått och pågår ett aktivt arbete i ledningsgruppen för att forma gruppen och det 
egna arbetet samt i vilken riktning man ska gå.  

Enligt intervjuerna finns det dock arbete som kvarstår att göra är det gäller ett tydligt 
och enhetligt ledarskap. Förslag på åtgärder som lyfts fram i intervjuerna är bland 
annat att förtydliga förbundets mål- och uppföljningsarbete genom en vision/strategi, 
framtagande av ledningssystem samt att ha ett än större fokus på strategiska frågor i 
ledningsgruppen. 
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En jämförelse av de två senaste medarbetarundersökningarna som genomfördes år 
2017 respektive år 2020 visar att NMI2 åter är på samma nivå som år 2014 (år 2017 
låg NMI på 71, år 2020 låg NMI på 77), dvs. innan införandet av matrisorganisationen. 
Sammanfattningsvis visar medarbetarenkäten att betygen för merparten av frågorna är 
högre 2020 än de var 2017. Ett antal frågor har ställts avseende den nya 
organisationen, av dessa framgår att medarbetarna i hög grad anser att det är tydligt 
vem deras chef är samt att de får det stöd de behöver i sitt dagliga arbete. Däremot 
anser de inte i lika hög utsträckning att de får svar på frågor/återkoppling i större 
utsträckning än tidigare eller att möjligheterna att fatta och verkställa beslut är bättre i 
den nya organisationen. Utöver dessa områden så visar resultatet av 
medarbetarenkäten att det finns ytterligare områden för förbundet att arbeta vidare 
med, exempelvis: 

• Inom min avdelning tar vi gemensamt ansvar så att allt arbete blir utfört och att 
inget hamnar ”mellan stolarna” 

• Hur väl upplever du att företagskulturen i det dagliga arbetet präglas av 
värdegrunden FÖRE? Engagemang 

• På förbundet är vi bra på att ta tillvara på varandras styrkor, kunskaper och 
kompetenser 

Resultatet visar också att det finns ett antal områden där betygen är bra, och där 
förbundet snarare rekommenderas att bibehålla resultatnivån. Exempel på sådana 
områden: 

• Jag har tydliga mål att arbeta mot inom mitt arbetsområde 

• Min närmaste chef bidrar till att skapa en positiv laganda 

• Jag kan leva upp till de förväntningar som min arbetsgivare ställer på mig 

• Det är tydligt vem min chef är (fråga ställd avseende den nya organisationen) 

• Jag tror att jag uppfattas som en god kollega och kamrat 

5.2.3 Stödprocesser och rutiner för gemensamma arbetssätt 

Inför omorganisationen tog förbundsledningen fram en tids- och aktivitetsplan för 
arbetet med att implementera den nya organisationen. Exempel på aktiviteter som 
anges i planen är:  

• Informationsaktiviteter 

• Mötesplan för ”organisationsgruppen” 

• Formande av stab 

• Planering och formande av organisation på avdelningsnivå 

• Budget för nya organisationen 

• Förändringar i administrativa system 

 
2 Nöjd Medarbetar Index 
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• Aktiviteter som avdelningscheferna ansvarar för (planering, förhandling/beslut, 
genomförande och information avseende sina respektive avdelningar) 

De aktiviteter som anges i den tids- och aktivitetsplan som upprättades av förbundet 
har genomförts fullt ut.  

5.2.4 Bedömning  

Vi har tidigare konstaterat att det saknats både syfte och mål som varit styrande i 
genomförandet, samt att det i stor utsträckning saknats formella och dokumenterade 
planer för implementeringen av den nya organisationen. Detta gäller från planering till 
genomförande och uppföljning. Avsaknaden av detta ökar risken för att arbetet inte 
följer en röd tråd eller bedrivs på ett sammanhållet sätt. Detta påverkar också 
möjligheten att utvärdera vilka effekter organisationsförändringen fått.  

Den samlade bilden från intervjuer är dock att den nya organisationen har implemen-
terats utifrån ett gemensamt synsätt. Den nya organisationen, jämfört med den tidigare 
organisationen, uppges också präglas av ett tydligt och enhetligt ledarskap. Dels 
genom en ökad tydlighet i vem som ansvarar för vad och till vem medarbetarna ska 
vända sig i olika frågor, dels genom att det pågått och pågår ett aktivt arbete i 
ledningsgruppen för att forma gruppen och det egna arbetet samt i vilken riktning man 
ska gå. Detta bedöms dock kunna utvecklas genom att utveckla arbetet med mål och 
strategier, för att än tydligare peka ut riktningen var organisationen är på väg.   

Den tids- och aktivitetsplan som upprättades för implementeringen av den nya 
organisationen bedöms ha varit styrande i det arbete som gjorts. Enligt vår bedömning 
är det dock svårt att bedöma om arbetet varit tillräckligt och om aktiviteterna 
genomförts i rätt tid etc. då det inte finns någon dokumentation som på ett fullödigt sätt 
tydliggör hur och när arbetet har genomförts.  
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6 Sammanfattande bedömning och rekommendationer 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att den nya 
organisationen i viss utsträckning har fått de effekter som man förväntat sig innan 
omorganisationen.  

Granskningen har visat att förbundsledningen haft en gemensam problembild och 
målbild för arbetet med organisationsförändringen. Vi kan också se att 
organisationsförändringen har gett vissa positiva effekter redan i detta tidiga skede.  

Vi konstaterar dock att det saknats fastställda/dokumenterade mål som varit styrande i 
genomförandet, samt att det i stor utsträckning saknats formella och dokumenterade 
planer för implementeringen av den nya organisationen. Detta gäller från planering till 
genomförande och uppföljning. Avsaknaden av detta ökar risken för att arbetet inte 
följer en röd tråd eller bedrivs på ett sammanhållet sätt. Detta påverkar också 
möjligheten att utvärdera vilka effekter organisationsförändringen fått.   

Vi anser att det är viktigt att ha i beaktande att den nya organisationen endast varit i 
drift sedan november 2019. Genomförande av en organisationsförändring tar tid och 
effekter är sällan omedelbara. De bedömningar som görs avseende effekter baseras till 
stor del på de intervjuades upplevelser och det är få delar som kunnat härledas i 
dokumentation. Fokus under 2020 uppges ha varit att forma organisationen och skapa 
en tydlighet i ansvar och beslutsvägar. Arbete med mål, strategiska frågor och 
utvecklingsfrågor har skjutits på framtiden till förmån för att kunna fokusera på att få 
den nya organisationen på plats. Det är därmed något tidigt att utvärdera vilka effekter 
organisationsförändringen fått. Vi kan dock konstatera att organisationen nu är på plats 
och den förefaller ha gett vissa effekter redan i ett tidigt stadie, i form av bland annat 
ökad tydlighet, ansvarstagande och kortare beslutsvägar. Det kvarstår dock en del 
arbete för att säkerställa att arbetet även på sikt ger de effekter som förbundet ville nå 
med organisationsförändringen. 

Rekommendationer 
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi direktionen att: 

- Fastställa mål för det fortsätta arbetet för att tydliggöra vad man vill uppnå och 
vilka värden man vill utveckla i förhållande till nuläge. Detta även för att kunna 
följa upp och utvärdera organisationen och de effekter 
organisationsförändringen ger på sikt. 

- Upprätta en plan för det fortsätta arbetet för att säkerställa att det inte stannar 
av och att identifierade processer och utvecklingsområden utvecklas. Detta för 
att ytterligare öka tydligheten i styrning och uppföljning av förbundets 
verksamhet. 

- Utveckla förbundets målstyrningsprocess för att än tydligare peka ut riktningen 
var organisationen är på väg.   
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