
KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde medKommunfullmäktige,måndag den 8
juni 2020, kl 14:00. Lindeskolans aula.

OBS: Allmänhetens frågestund utgår pga. coronapandemin. Allmänhet och media
uppmuntras till att lyssna på webbradiosändningen av sammanträdet istället för
att delta på plats.

Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare.
OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller
rakvatten!
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Daniel Andersson (S) 
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Johan Andersson (C) 
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Pär-Ove Lindqvist (M) 

Lillemor Bodman (M) 

 Ersättare 

Joacim Hermansson (S) 

Sofie Krantz (S) 

Bo Stenberg (S) 

Kristine Andersson (S) 

Stefan Eriksson (S) 

Victoria Johansson (S) 

Zaki Habib (S) 

Maria Odheim Nielsen (V) 

Inger Söderberg (V) 

Christina Pettersson (C) 

Maria-Pia Karlsson (C) 

Björn Pettersson (C) 

Bertil Jansson (M) 

Hassan Abdi Bidar (M) 

Göran Gustavsson (M) 

Christian Kokvik (M) 

Sanna Jansson ((L)) 

Ingrid Rörick Richter ((L)) 

Kent Hiding (KD) 

Sven-Göran Holm (KD) 

Agneta Nilsdotter (MP) 

Bengt Evertsson (MP) 

Tommy Lönnström (SD) 

Roger Gilén (SD) 

Sheila Seijboldt (SD) 



 

 

Jan Hansson (M) 

Anniette Lindvall (M) 

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) 

Mats Seijboldt (-) 

Jari Mehtäläinen (SD) 

Thord Durnell (SD) 

Fredrik Rosenbecker (SD) 

Björn Larsson (-) 

Tom Persson (SD) 

Amanda Funk (SD) 

Anders Persson (LPO) 

 
 

Lars Ljunggren (SD) 

Krister Jakobsson (SD) 

Inger Karlsson (-) 

Åse Gustavsson (LPO) 

Mats Lagerman (LPO) 
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Nr. Ärende Dnr Föredragande Tid 

 Val av justerare 

Justering sker den 9 juni 

    

 Beslutsärenden     

1. Reglemente för kommunala rådet för 
personer med funktionsnedsättning 

KS 2019/287   

2. Reglemente för kommunala 
pensionärsrådet 

KS 2019/286   

3. Årsredovisning för 
Samordningsförbundet i Norra Örebro 
län SOFINT 2019 

KS 2020/105   

4. Frövi verksamhetsområde AKK2015/403   

5. Bostadsförsörjningsprogram för 
Lindesbergs kommun 2020-2024  

KS 2018/348   

6. Svar från Lindesbergs kommun gällande 
Nora kommuns ansökan om att ingå i 
gemensam nämnd för företagshälsa och 
tolk- och översättarservice 

KS 2020/124   

7. Budget 2021 Verksamhetsplan VP 
2022-2023 

KS 2020/135   

8. Redovisning kommunalt partistöd 2019 KS 2020/19   

9. Redovisning ej verkställda beslut inom 
socialförvaltningen kvartal 4, 2019 

KS 2020/95   

10. Närvaro vid politiska sammanträden på 
distans 

KS 2020/121   

11. Reglemente för barn- och 
utbildningsnämnden 

KS 2020/136   

12. Närvaro vid politiska sammanträden på 
distans för Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen 

KS 2020/121   

 Nya motioner och medborgarförslag     



 

 

13. Motion från Jari Mehtäläinen (SD) om 
att redovisa kostnaderna för 
kommunala verksamheter som styrs av 
lagkrav 

KS 2020/143   

14. Meddelanden     
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 Kanslienheten 
Jessica Brogren 
 0581-812 09 
jessica.brogren@lindesberg.se 

  

 

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

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

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

Reglemente för kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 
 

Förslag till beslut 

 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  
Reviderat reglemente för kommunala rådet för personer med 
funktionsnedsättning antas.  
 
Ärendebeskrivning 

 
Lindesbergs kommun har rådet för personer med funktionsnedsättning.  
Rådet är knutet till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens ordförande är 
ordförande i rådet. Rådet består av sju representanter för 
funktionshinderorganisationerna enligt nedanstående fördelning: 
 
2 från rörelsehindergruppen   
1 från hörselgruppen   
1 från synskadegruppen   
1 från psykiatrigruppen   
2 från medicingruppen   
För varje ledamot utses en ersättare. Funktionshinderorganisationerna 
nominerar sina ledamöter och ersättare. 
 
Rådet behandlar inte enskilda personers ärenden. 
 
Kommunens råd för personer med funktionsnedsättning är hela kommunens 
referensorgan i alla frågor och är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. 
Kommunens alla organ ska informera rådet om sina planer före förändringar 
av samhällsinsatsernas utformning och organisation när det berör personer 
med funktionsnedsättning.  
 
Rådet kan adjungera politiker alternativt tjänsteperson från aktuella 
nämnder/förvaltningar. Andra kommunala nämnder som har samrådsplikt bör 

hålla kontakt med kommunstyrelsen/Kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning för att adjungeras när frågor som berör deras verksamhet blir 

aktuella. 
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Funktionsnedsatta ska genom rådet ges en större delaktighet i samhällets 
utformning.  
 
Rådets reglemente omfattar 
- Rådets uppgifter 
- Sammansättning av rådet 
- Utskott och samarbetsorgan 
- Arbetsformer 
- Arvode och ersättning 
- Ikraftträdande  
 
Ärendets beredning 

 
Förslag till revidering av reglemente har varit på rådets sammanträde  
den 12 november år 2019, KRF § 14. Rådet beslutade att namnet 
”ritgranskningsgruppen” ska ändras till ”tillgänglighetsrådet” i reglementet. 
Inga andra ändringsförslag framfördes på förslag av reviderat reglemente.  

 

Reviderat reglemente har ändrats utifrån rådets beslut. 
 
 
Henrik Arenvang  Jessica Brogren 
Förvaltningschef   Handläggare 
 
 
För åtgärd 

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
 
För kännedom: 

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning 
 
Bilagor: 

Reglemente för kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning,  
dnr KS 2019/287–3 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 6 (32) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2020-02-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §16/20   Dnr: KS 2019/287 

 

Reglemente för kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning  
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  
Reviderat reglemente för kommunala rådet för personer med 
funktionsnedsättning antas.  
 
Ärendebeskrivning 

 
Lindesbergs kommun har rådet för personer med 
funktionsnedsättning.  
Rådet är knutet till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens 
ordförande är ordförande i rådet. Rådet består av sju 
representanter för funktionshinderorganisationerna enligt 
nedanstående fördelning: 
 
2 från rörelsehindergruppen   
1 från hörselgruppen   
1 från synskadegruppen   
1 från psykiatrigruppen   
2 från medicingruppen   
För varje ledamot utses en ersättare. 
Funktionshinderorganisationerna nominerar sina ledamöter och 
ersättare. 
 
Rådet behandlar inte enskilda personers ärenden. 
 
Kommunens råd för personer med funktionsnedsättning är hela 
kommunens referensorgan i alla frågor och är organisatoriskt 
knutet till kommunstyrelsen. 
Kommunens alla organ ska informera rådet om sina planer före 
förändringar av samhällsinsatsernas utformning och 
organisation när det berör personer med funktionsnedsättning.  
 
Rådet kan adjungera politiker alternativt tjänsteperson från 
aktuella nämnder/förvaltningar. Andra kommunala nämnder som 

har samrådsplikt bör hålla kontakt med 

kommunstyrelsen/Kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning för att adjungeras när frågor som berör deras 

verksamhet blir aktuella. 
 
Funktionsnedsatta ska genom rådet ges en större delaktighet i 
samhällets utformning.  



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 7 (32) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2020-02-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
Rådets reglemente omfattar 

- Rådets uppgifter 
- Sammansättning av rådet 
- Utskott och samarbetsorgan 
- Arbetsformer 
- Arvode och ersättning 
- Ikraftträdande  

 
Förvaltningens förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  
Reviderat reglemente för kommunala rådet för personer med 
funktionsnedsättning antas.  
_____ 

 
För åtgärd 

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
 
För kännedom: 

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning 
 

 

 



 

 

 

Författningssamling 

 

 

 

Reglemente för kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning  

 

§1 Allmänt 

Kommunens råd för personer med funktionsnedsättning är hela kommunens referensorgan i 

alla frågor och är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. 

Kommunens alla organ ska informera rådet om sina planer före förändringar av 

samhällsinsatsernas utformning och organisation när det berör personer med 

funktionsnedsättning. 

Funktionsnedsatta ska genom rådet ges en större delaktighet i samhällets utformning. 

RÅDET BEHANDLAR INTE ENSKILDA PERSONERS ÄRENDEN. 

 

§2 Rådets uppgifter 

a. Rådet ska i sin verksamhet medverka till att ett perspektiv avseende 

funktionsnedsättning genomsyrar kommunens alla verksamheter. I rådets uppgifter 

ingår därmed att identifiera och söka undanröja hinder för full delaktighet i samhället 

för människor med funktionsnedsättning. 

b. Rådet ska tillfrågas och vara ett samråds-, informations- och referensorgan avseende 

övergripande planeringsfrågor samt behandla frågor om planering och verksamhet 

som har aktualitet för personer med funktionsnedsättning. 

c. Rådet ska hålla sig underrättat om planering och befintliga resurser vad gäller stöd 

och service till funktionsnedsatta och frågor gällande funktionshinder samt följa 

förändringar i efterfrågan av kommunens service. 

d. Rådet ska via referensgruppen samla in de funktionsnedsattas synpunkter och 

erfarenheter av kommunens planering och service och förmedla detta till ansvariga 

politiker. 

e. Rådet ska till vederbörande huvudman framföra och motivera önskemål i frågor om 

resursförstärkning och/eller förändrat resursutnyttjande i frågor som rör personer 

med funktionsnedsättning. 

f. Rådet ska uppmärksamma frågor som rör information till funktionsnedsatta om 

samhällets service.  

g. Rådet skall behandla övriga frågor som rådet eller berörda nämnder anser rymmas 

inom den allmänna ram som § 1 anger. 

h. Rådet skall bevaka att, i kommunen verksamma funktionshinderorganisationer, har 

tillgång till tillgängliga lokaler för sin verksamhet. 

 

  



 

§ 3 Rådets sammansättning 

Rådet består av sju representanter för funktionshinderorganisationerna enligt nedanstående 

fördelning: 

 

2 från rörelsehindergruppen   

1 från hörselgruppen   

1 från synskadegruppen   

1 från psykiatrigruppen   

2 från medicingruppen   

För varje ledamot utses en ersättare. Funktionshinderorganisationerna nominerar sina 

ledamöter och ersättare. 

 

Rådet kan adjungera politiker alternativt tjänsteperson från aktuella nämnder/förvaltningar.  

 

Mandattiden för ledamöter och ersättare sammanfaller med mandattiden för 

kommunfullmäktiges ledamöter. Ledamöter och ersättare, ska för att vara valbara, vara 

bosatta inom kommunen. Ersättarna har rätt till närvaro och yttranderätt vid rådets 

sammanträde även när ordinarie ledamot tjänstgör. 

 

Andra kommunala nämnder som har samrådsplikt bör hålla kontakt med 

kommunstyrelsen/Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning för att 

adjungeras när frågor som berör deras verksamhet blir aktuella. Vid behov kan 

representanter från andra samhällsorgan inbjudas för information och/eller överläggning i 

vissa frågor. 

  

Kommunstyrelsens ordförande är ordförande i rådet, vice ordförande är representant från de 

organisationer som ingår i rådet. Vice ordförande utses av rådet för personer med 

funktionsnedsättning.  

 

Ersättare för ordföranden Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett 

helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till tjänsteår mest erfarna 

ledamoten ordförandens uppgifter. Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl 

är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att 

vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

Rådets sekreterare utses av kommunchefen.  

 

Rådet utser inom sig ett arbetsutskott med uppgifter att förbereda ärenden och utarbeta 

förslag till beslut som skall föreläggas rådet. Arbetsutskottet kan i brådskande fall avge 

yttrande till berörda organ inom kommunen. 

 

§ 4 Utskott och samarbetsorgan 

Arbetsutskott 

Inom rådet ska det finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av rådets ordförande, 

samt två ledamöter från funktionshinderorganisationerna samt ersättare för dessa. Rådet får 

vid behov till sig adjungera representanter från annat kommunalt organ eller andra personer 

i vissa frågor och för vissa sammanträden eller träffar. 



 

Ledamöterna väljs för samma tid som de invalts i rådet. 

Arbetsutskottet uppgift är att före rådet sammanträde bereda viktigare ärenden och på 

rådets vägnar besluta i ärenden, som inte kan anstå till rådets sammanträde. 

Rådets ordförande är ordförande i arbetsutskottet. Minnesanteckningar skrivs och utskottets 

beslut ska anmälas vid rådets nästa sammanträde. 

Utskottet sammanträder minst fyra gånger per år eller vid behov om ordförande beslutar så.  

Arvode utgår enligt kommunens reglemente för såväl möte som resa. 

 

Tillgänglighetsrådet 

Tillgänglighetsrådet utses av rådet och består av 1 representant från vardera gruppen: 

rörelsehindrade, hörselskadade, synskadade, medicinskt funktionsnedsatta och psykiskt 

funktionsnedsatta. 

 

Tillgänglighetsrådets uppgift består i att avge yttrande för rådets räkning i 

samhällsplaneringsfrågor och att vara expertgrupp vid förfrågningar som rör anpassningar 

för ökad tillgänglighet och tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- 

eller orienteringsförmåga. Det åligger kommunstyrelsen att vid behov anordna utbildning för 

Tillgänglighetsrådets ledamöter. 

 

Sammankallande är ordförande i arbetsutskottet och mötesanteckningar skrivs av 

sekreterare. Mötesanteckningar delges rådet vid nästkommande sammanträde. 

 

§ 5 Arbetsformer 

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning sammanträder minst fyra gånger 

per år varav ett sammanträde ska hållas i anslutning till kommunens budgetbehandling. 

Extra sammanträde kan hållas för behandling av viss fråga, om rådets ordförande eller tre av 

dess ledamöter så begär. Sammanträdet skall då hållas inom tre veckor. 

Föredragningslista över ärenden som ska behandlas samt handlingar och beslutsunderlag 

ska delges ledamöter och ersättare senast sju dagar före rådets sammanträde och på sådant 

sätt att vidare information och beredning underlättas. 

 

Vid sammanträde förs protokoll som justeras av ordförande jämte en av rådet utsedd 

ledamot. Fullständiga protokoll ska sändas till ledamöter, ersättare i rådet samt ordförande i 

alla lokala funktionshinderorganisationer, kommunstyrelsen, övriga nämnder, 

Funktionshindersråd vid Region Örebro län, samt brukarrådet för Universitetssjukhuset 

Örebro, Lindesbergs- och Karlskoga lasarett.  

 

§6 Arvode och ersättningar 

Sammanträdesarvode och reseersättning utgår till ledamöter och tjänstgörande ersättare 

med samma ersättning som förtroendevalda vad gäller rådets sammanträden och 

arbetsutskott. Ej tjänstgörande ersättare får halv ersättning. 

 

Ersättning till deltagarna i Ritningsgranskningsgruppen, för den experthjälp de tillför, ska 

betalas av den upphandlande enheten i kommunen. 

 



 

§7 Ikraftträdande 

Detta reglemente fastställs av kommunfullmäktige och träder i kraft när beslutet vunnit laga 

kraft.  

 

Revidering i detta reglemente kan aktualiseras i det kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning och i kommunstyrelsen, men fastställs genom beslut i 

kommunfullmäktige. 

 

 

 



 

 

 

Författningssamling 

 

 

 

Reglemente för kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning  

 

§1 Allmänt 

Kommunens råd för personer med funktionsnedsättning är hela kommunens referensorgan i 

alla frågor och är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. 

Kommunens alla organ ska informera rådet om sina planer före förändringar av 

samhällsinsatsernas utformning och organisation när det berör personer med 

funktionsnedsättning. 

Funktionsnedsatta ska genom rådet ges en större delaktighet i samhällets utformning. 

RÅDET BEHANDLAR INTE ENSKILDA PERSONERS ÄRENDEN. 

 

§2 Rådets uppgifter 

a. Rådet ska i sin verksamhet medverka till att ett perspektiv avseende 

funktionsnedsättning genomsyrar kommunens alla verksamheter. I rådets uppgifter 

ingår därmed att identifiera och söka undanröja hinder för full delaktighet i samhället 

för människor med funktionsnedsättning. 

b. Rådet ska tillfrågas och vara ett samråds-, informations- och referensorgan avseende 

övergripande planeringsfrågor samt behandla frågor om planering och verksamhet 

som har aktualitet för personer med funktionsnedsättning. 

c. Rådet ska hålla sig underrättat om planering och befintliga resurser vad gäller stöd 

och service till funktionsnedsatta och frågor gällande funktionshinder samt följa 

förändringar i efterfrågan av kommunens service. 

d. Rådet ska via referensgruppen samla in de funktionsnedsattas synpunkter och 

erfarenheter av kommunens planering och service och förmedla detta till ansvariga 

politiker. 

e. Rådet ska till vederbörande huvudman framföra och motivera önskemål i frågor om 

resursförstärkning och/eller förändrat resursutnyttjande i frågor som rör personer 

med funktionsnedsättning. 

f. Rådet ska uppmärksamma frågor som rör information till funktionsnedsatta om 

samhällets service.  

g. Rådet skall behandla övriga frågor som rådet eller berörda nämnder anser rymmas 

inom den allmänna ram som § 1 anger. 

h. Rådet skall bevaka att, i kommunen verksamma funktionshinderorganisationer, har 

tillgång till tillgängliga lokaler för sin verksamhet. 

 

  

Kommenterad [JB1]: Tidigare: handikappfrågor 

Kommenterad [JB2]: Tidigare: handikapporganisationer 
Nu samma benämning som Region Örebro 



 

§ 3 Rådets sammansättning 

Rådet består av sju representanter för funktionshinderorganisationerna enligt nedanstående 

fördelning: 

 

2 från rörelsehindergruppen   

1 från hörselgruppen   

1 från synskadegruppen   

1 från psykiatrigruppen   

2 från medicingruppen   

För varje ledamot utses en ersättare. Funktionshinderorganisationerna nominerar sina 

ledamöter och ersättare. 

 

Rådet kan adjungera politiker alternativt tjänsteperson från aktuella nämnder/förvaltningar.  

 

Mandattiden för ledamöter och ersättare sammanfaller med mandattiden för 

kommunfullmäktiges ledamöter. Ledamöter och ersättare, ska för att vara valbara, vara 

bosatta inom kommunen. Ersättarna har rätt till närvaro och yttranderätt vid rådets 

sammanträde även när ordinarie ledamot tjänstgör. 

 

Andra kommunala nämnder som har samrådsplikt bör hålla kontakt med 

kommunstyrelsen/Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning för att 

adjungeras när frågor som berör deras verksamhet blir aktuella. Vid behov kan 

representanter från andra samhällsorgan inbjudas för information och/eller överläggning i 

vissa frågor. 

  

Kommunstyrelsens ordförande är ordförande i rådet, vice ordförande är representant från de 

organisationer som ingår i rådet. Vice ordförande utses av rådet för personer med 

funktionsnedsättning.  

 

Ersättare för ordföranden Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett 

helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till tjänsteår mest erfarna 

ledamoten ordförandens uppgifter. Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl 

är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att 

vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

Rådets sekreterare utses av kommunchefen.  

 

Rådet utser inom sig ett arbetsutskott med uppgifter att förbereda ärenden och utarbeta 

förslag till beslut som skall föreläggas rådet. Arbetsutskottet kan i brådskande fall avge 

yttrande till berörda organ inom kommunen. 

 

§ 4 Utskott och samarbetsorgan 

Arbetsutskott 

Inom rådet ska det finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av rådets ordförande, 

samt två ledamöter från funktionshinderorganisationerna samt ersättare för dessa. Rådet får 

vid behov till sig adjungera representanter från annat kommunalt organ eller andra personer 

i vissa frågor och för vissa sammanträden eller träffar. 

Kommenterad [JB3]: Tidigare bestod rådet av 7 
förtroendevalda ledamöter med ersättare, ur 
kommunstyrelsen, socialnämnden, barn-och 
utbildningsnämnden, tillväxtutskottet, 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen och Direktionen 
för Nerikes Brandkår 
Dessa ledamöter/ersättare utsågs av resp instans. 
 
En lokal verksam representant för Region Örebro 
adjungerades om detta ej löstes genom representant från 
nämnderna 
 
Samt 7 ledamöter och ersättare, representanter: 
2 från rörelsehindergruppen   
1 från hörselgruppen   
1 från synskadegruppen   
1 från psykiatrigruppen   
2 från medicingruppen   
 

Kommenterad [JB4]: Tidigare: 
handikapporganisationerna 

Kommenterad [JB5]: Stod tidigare enligt lagrum men 
inte någon vidare hänvisning 

Kommenterad [JB6]: Tidigare 3 ledamöter varav 1 
förtroendevald och 2 från handikapporganisationerna 



 

Ledamöterna väljs för samma tid som de invalts i rådet. 

Arbetsutskottet uppgift är att före rådet sammanträde bereda viktigare ärenden och på 

rådets vägnar besluta i ärenden, som inte kan anstå till rådets sammanträde. 

Rådets ordförande är ordförande i arbetsutskottet. Minnesanteckningar skrivs och utskottets 

beslut ska anmälas vid rådets nästa sammanträde. 

Utskottet sammanträder minst fyra gånger per år eller vid behov om ordförande beslutar så.  

Arvode utgår enligt kommunens reglemente för såväl möte som resa. 

 

Tillgänglighetsrådet 

Tillgänglighetsrådet utses av rådet och består av 1 representant från vardera gruppen: 

rörelsehindrade, hörselskadade, synskadade, medicinskt funktionsnedsatta och psykiskt 

funktionsnedsatta. 

 

Tillgänglighetsrådets uppgift består i att avge yttrande för rådets räkning i 

samhällsplaneringsfrågor och att vara expertgrupp vid förfrågningar som rör anpassningar 

för ökad tillgänglighet och tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- 

eller orienteringsförmåga. Det åligger kommunstyrelsen att vid behov anordna utbildning för 

Tillgänglighetsrådets ledamöter. 

 

Sammankallande är ordförande i arbetsutskottet och mötesanteckningar skrivs av 

sekreterare. Mötesanteckningar delges rådet vid nästkommande sammanträde. 

 

§ 5 Arbetsformer 

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning sammanträder minst fyra gånger 

per år varav ett sammanträde ska hållas i anslutning till kommunens budgetbehandling. 

Extra sammanträde kan hållas för behandling av viss fråga, om rådets ordförande eller tre av 

dess ledamöter så begär. Sammanträdet skall då hållas inom tre veckor. 

Föredragningslista över ärenden som ska behandlas samt handlingar och beslutsunderlag 

ska delges ledamöter och ersättare senast sju dagar före rådets sammanträde och på sådant 

sätt att vidare information och beredning underlättas. 

 

Vid sammanträde förs protokoll som justeras av ordförande jämte en av rådet utsedd 

ledamot. Fullständiga protokoll ska sändas till ledamöter, ersättare i rådet samt ordförande i 

alla lokala funktionshinderorganisationer, kommunstyrelsen, övriga nämnder, 

Funktionshindersråd vid Region Örebro län, samt brukarrådet för Universitetssjukhuset 

Örebro, Lindesbergs- och Karlskoga lasarett.  

 

§6 Arvode och ersättningar 

Sammanträdesarvode och reseersättning utgår till ledamöter och tjänstgörande ersättare 

med samma ersättning som förtroendevalda vad gäller rådets sammanträden och 

arbetsutskott. Ej tjänstgörande ersättare får halv ersättning. 

 

Ersättning till deltagarna i Ritningsgranskningsgruppen, för den experthjälp de tillför, ska 

betalas av den upphandlande enheten i kommunen. 

 

Kommenterad [JB8]: Tidigare: Ritgranskningsgruppen 

Kommenterad [JB7]: Borttaget: 
Respektive förvaltning utser tjänsteman att hela tiden 
bevaka, att fattade beslut inom förvaltningen, vid 
genomförande, inte strider mot kommunens 
handikappolitiska handlingsplan, samt att vid ny 
mandatperiod revidera planen. Inga arvoden utgår. 
 
Handikappoliska programmet gällde t o m 2016 
 
Beslut i KF 2017-09-27: Uppföljning av 
Funktionsnedsättning inget hinder, ingen förlängning av 
dokumentet sker. Frågan överlämnas till arbetet med ny 
styrmodell som syftar till att få in de tvärgående 
processerna kopplade till social hållbarhet och mänskliga 
rättigheter i den ordinarie styrningen. 

Kommenterad [JB9]: Uppgiften består i att avge 
yttrande för rådets räkning i samhällsplaneringsfrågor 
och att vara expertgrupp vid förfrågningar som rör 
anpassningar för ökad tillgänglighet 
handikappanpassningar. 

Kommenterad [JB10]: Istället för 
handikappanpassningar 



 

§7 Ikraftträdande 

Detta reglemente fastställs av kommunfullmäktige och träder i kraft när beslutet vunnit laga 

kraft.  

 

Revidering i detta reglemente kan aktualiseras i det kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning och i kommunstyrelsen, men fastställs genom beslut i 

kommunfullmäktige. 

 

 

 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 6 (32) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2020-02-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §16/20   Dnr: KS 2019/287 

 

Reglemente för kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning  
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  
Reviderat reglemente för kommunala rådet för personer med 
funktionsnedsättning antas.  
 
Ärendebeskrivning 

 
Lindesbergs kommun har rådet för personer med 
funktionsnedsättning.  
Rådet är knutet till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens 
ordförande är ordförande i rådet. Rådet består av sju 
representanter för funktionshinderorganisationerna enligt 
nedanstående fördelning: 
 
2 från rörelsehindergruppen   
1 från hörselgruppen   
1 från synskadegruppen   
1 från psykiatrigruppen   
2 från medicingruppen   
För varje ledamot utses en ersättare. 
Funktionshinderorganisationerna nominerar sina ledamöter och 
ersättare. 
 
Rådet behandlar inte enskilda personers ärenden. 
 
Kommunens råd för personer med funktionsnedsättning är hela 
kommunens referensorgan i alla frågor och är organisatoriskt 
knutet till kommunstyrelsen. 
Kommunens alla organ ska informera rådet om sina planer före 
förändringar av samhällsinsatsernas utformning och 
organisation när det berör personer med funktionsnedsättning.  
 
Rådet kan adjungera politiker alternativt tjänsteperson från 
aktuella nämnder/förvaltningar. Andra kommunala nämnder som 

har samrådsplikt bör hålla kontakt med 

kommunstyrelsen/Kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning för att adjungeras när frågor som berör deras 

verksamhet blir aktuella. 
 
Funktionsnedsatta ska genom rådet ges en större delaktighet i 
samhällets utformning.  



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 7 (32) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2020-02-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
Rådets reglemente omfattar 

- Rådets uppgifter 
- Sammansättning av rådet 
- Utskott och samarbetsorgan 
- Arbetsformer 
- Arvode och ersättning 
- Ikraftträdande  

 
Förvaltningens förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  
Reviderat reglemente för kommunala rådet för personer med 
funktionsnedsättning antas.  
_____ 

 
För åtgärd 

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
 
För kännedom: 

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning 
 

 

 



  

 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

2019-10-25  KS 2019/286 

 Kanslienheten 
Jessica Brogren 
 0581-812 09 
jessica.brogren@lindesberg.se 

  

 

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

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

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

Reglemente för kommunala pensionärsrådet 
 

Förslag till beslut 

 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  
Reviderat reglemente för kommunala pensionärsrådet enligt förslag  
antas.  
 
Ärendebeskrivning 

 
Lindesbergs kommun har kommunala pensionärsrådet, rådet är knutet till 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens ordförande är ordförande i rådet.  
Pensionärsrådet består av 16 ledamöter och 16 ersättare, varav 13 utses av 
pensionärsorganisationer verksamma i kommunen.  
 
Rådet kan aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten.  
De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av 
verksamhetsutbudet som berör äldres förhållanden i samhället.  
 
Kommunala pensionärsrådet ska vara ett referensorgan i frågor som berör 
pensionärer.  
 
Reglementet omfattar 
- Rådets uppgifter 
- Sammansättning av rådet 
- Utskott och samarbetsorgan 
- Arbetsformer 
- Arvode och ersättning 
- Ikraftträdande  

 

 

  



   
 

 2 (2)  

 
Ärendets beredning 

 
Förslag till revidering av reglemente har varit på rådets sammanträde den 22 
oktober 2019, § 21. Rådet lyfte inga synpunkter gällande förslaget. 
 
 
Henrik Arenvang  Jessica Brogren 
Förvaltningschef   Handläggare 
 
 
För åtgärd 

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
 
För kännedom: 

Kommunala pensionärsrådet 
 
Bilagor: 

Reglemente för kommunala pensionärsrådet KS 2019/286-1 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 6 (32) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2020-02-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §15/20   Dnr: KS 2019/286 

 

Reglemente för kommunala pensionärsrådet 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  
Reviderat reglemente för kommunala pensionärsrådet enligt 
förslag antas. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Lindesbergs kommun har kommunala pensionärsrådet, rådet är 
knutet till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens ordförande 
är ordförande i rådet.  
Pensionärsrådet består av 16 ledamöter och 16 ersättare, varav 
13 utses av pensionärsorganisationer verksamma i kommunen.  
 
Rådet kan aktivt arbeta för förändringar i den kommunala 
verksamheten.  
De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av 
verksamhetsutbudet som berör äldres förhållanden i samhället.  
 
Kommunala pensionärsrådet ska vara ett referensorgan i frågor 
som berör pensionärer.  
 
Reglementet omfattar 

- Rådets uppgifter 
- Sammansättning av rådet 
- Utskott och samarbetsorgan 
- Arbetsformer 
- Arvode och ersättning 
- Ikraftträdande  

 
Förvaltningens förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  
Reviderat reglemente för kommunala pensionärsrådet enligt 
förslag antas.  
_____ 

 
För åtgärd 

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
 
För kännedom: 

Kommunala pensionärsrådet 
 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 7 (32) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2020-02-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 



 

 

 

Författningssamling       

  

 

 

 

Reglemente för kommunala pensionärsrådet  

 

§ 1 Allmänt 

Kommunala pensionärsrådet är ett till kommunstyrelsen knutet organ för samråd och 

ömsesidig information mellan ålders- och folkpensionärernas organisationer å ena sidan och 

kommunens nämnder och styrelser å andra sidan. 

Kommunen skall informera rådet om planer för förändringar av samhällsinsatsernas 

utformning och organisation som berör pensionärskollektivet och därvid inhämta 

synpunkter från rådet i så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka 

ärendets handläggning i aktuell nämnd eller styrelse. Därigenom ges pensionärerna genom 

rådet en större delaktighet i samhällets insatser. 

§ 2 Rådets uppgifter 

Pensionärerna kan i rådet aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten. De 

kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det verksamhetsutbud som 

berör äldres förhållanden i samhället. Således skall kommunala pensionärsrådet vara ett 

referensorgan med överläggningsrätt i frågor som berör pensionärer. Det är därför angeläget 

att rådet ges reella möjligheter att fullgöra sina uppgifter och att dess synpunkter beaktas. 

§ 3 Rådets sammansättning 

Pensionärsrådet består av 16 ledamöter och 16 ersättare vilka skall vara bosatta i 

kommunen. 13 ledamöter och 13 ersättare utses av pensionärsorganisationerna verksamma i 

kommunen, de pensionärsorganisationer som är företrädda i rådet skall vara öppna för alla 

pensionärer, vara riksomfattande och ha en verksamhet inriktad på att tillvarata 

pensionärernas intressen. 

Kommunstyrelsens ordförande ska vara ordförande i rådet. Ersättare är kommunstyrelsens 

vice ordförande. Kommunstyrelsen ska utse en kommunstyrelseledamot jämte ersättare till 

rådet från oppositionen.  

 

Socialnämnden skall utse en ledamot jämte ersättare till rådet. Ordinarie ledamot ska utses 

från majoriteten och ersättare utses från nämndens opposition. Ersättare har närvarorätt. 

 
  



 

Ersättare för ordföranden Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt 

sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till tjänsteår mest erfarna ledamoten 

ordförandens uppgifter. Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att 

fullgöra uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för 

ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

  

Rådets sekreterare utses av kommunchefen.  

§ 4 Utskott och samarbetsorgan 

Pensionärsrådet utser inom sig ett arbetsutskott med uppgifter att förbereda ärenden och 

utarbeta förslag till beslut som skall föreläggas rådet. Arbetsutskottet kan i brådskande fall 

avge yttrande till berörda organ inom kommunen. 

Arbetsutskottet skall bestå av rådets ordförande, samt tre ledamöter jämte ersättare för 

dessa. Pensionärsrådet får vid behov till sig adjungera representanter från annat kommunalt 

organ eller andra personer i vissa frågor och för vissa sammanträden eller träffar. 

  

§ 5 Arbetsformer 

Pensionärsrådet sammanträder minst fyra gånger per år på dag och tid som rådet bestämmer 

eller i övrigt när ordförande eller minst fem ledamöter anser att det behövs. Vidare äger fem 

av rådets medlemmar rätt att påkalla förhandling i ärende som är av vikt för rådets 

verksamhet. 

Skriftlig kallelse utfärdas av ordföranden och skall vara ledamöter och ersättare tillhanda i så 

god tid och på sådant sätt att vidare information och beredning underlättas. 

Föredragningslista och till ärendena hörande handlingar skall bifogas kallelsen. 

Vid sammanträde föres protokoll som justeras av ordföranden jämte en av rådet utsedd 

ledamot.  

Fullständiga protokoll skall delges ledamöter och ersättare i rådet, kommunstyrelsen, 

socialnämnden samt i kommunen verksamma pensionärsföreningar. Protokollsutdrag delges 

dem som är berörda av protokollintagna beslut. 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  

 

§ 6 Arvode och ersättning 

Sammanträdesarvode och reseersättning utgår till ledamöter och tjänstgörande ersättare 

med samma ersättning som förtroendevalda vad gäller pensionärsrådets sammanträden och 

arbetsutskott. Ej tjänstgörande ersättare får halv ersättning. 

 

Vid uppdrag för rådets räkning utbetalas endast reseersättning. Andra ersättningar kan ej 

utgå. 

 

  



 

§ 7 Ikraftträdande 

Detta reglemente fastställs av kommunfullmäktige och träder i kraft när beslutet vunnit laga 

kraft. 

 

Revidering i detta reglemente kan aktualiseras i det kommunala pensionärsrådet och i 

kommunstyrelsen, men fastställs genom beslut i kommunfullmäktige. 

 

Ändringar i fastställt reglemente skall godkännas av kommunfullmäktige. Tvist om tolkning 

av detta reglemente avgöras av kommunstyrelsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Författningssamling       

  

 

 

 

Reglemente för kommunala pensionärsrådet  

 

§ 1 Allmänt 

Kommunala pensionärsrådet är ett till kommunstyrelsen knutet organ för samråd och 

ömsesidig information mellan ålders- och folkpensionärernas organisationer å ena sidan och 

kommunens nämnder och styrelser å andra sidan. 

Kommunen skall informera rådet om planer för förändringar av samhällsinsatsernas 

utformning och organisation som berör pensionärskollektivet och därvid inhämta 

synpunkter från rådet i så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka 

ärendets handläggning i aktuell nämnd eller styrelse. Därigenom ges pensionärerna genom 

rådet en större delaktighet i samhällets insatser. 

§ 2 Rådets uppgifter 

Pensionärerna kan i rådet aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten. De 

kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det verksamhetsutbud som 

berör äldres förhållanden i samhället. Således skall kommunala pensionärsrådet vara ett 

referensorgan med överläggningsrätt i frågor som berör pensionärer. Det är därför angeläget 

att rådet ges reella möjligheter att fullgöra sina uppgifter och att dess synpunkter beaktas. 

§ 3 Rådets sammansättning 

Pensionärsrådet består av 16 ledamöter och 16 ersättare vilka skall vara bosatta i 

kommunen. 13 ledamöter och 13 ersättare utses av pensionärsorganisationerna verksamma i 

kommunen, de pensionärsorganisationer som är företrädda i rådet skall vara öppna för alla 

pensionärer, vara riksomfattande och ha en verksamhet inriktad på att tillvarata 

pensionärernas intressen. 

Kommunstyrelsens ordförande ska vara ordförande i rådet. Ersättare är kommunstyrelsens 

vice ordförande. Kommunstyrelsen ska utse en kommunstyrelseledamot jämte ersättare till 

rådet från oppositionen.  

 

Socialnämnden skall utse en ledamot jämte ersättare till rådet. Ordinarie ledamot ska utses 

från majoriteten och ersättare utses från nämndens opposition. Ersättare har närvarorätt. 

 

  

Kommenterad [JB1]:  

 Tidigare text: 
Kommunstyrelsens ordförande skall vara ordförande i 
rådet. Ersättare är kommunstyrelsens vice ordförande. 
Socialnämnden skall utse en ledamot jämte ersättare till 
rådet. Dessa skall utses från nämnden opposition. 
Ersättare har närvarorätt. 
 
När rådet flyttdes till att ligga under kommunstyrelsen 
ändrades reglementet till att KS ordförande/vice ordf  ska 
vara ordförande/vice ordf i rådet, kvarstod att 
socialnämndens ledamot och ersättare ska vara från 
oppositionen. 
 
När socialnämnden ägde ordförandeposten i rådet löd 
reglementet: 
 

 Socialnämndens ordförande skall vara ordförande i rådet. 
Ersättare är nämndens vice ordförande. Socialnämnden 
skall utse en ledamot jämte ersättare till rådet. Dessa skall 
utses från nämnden minoritet. Ersättare har närvarorätt. 



 

Ersättare för ordföranden Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt 

sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till tjänsteår mest erfarna ledamoten 

ordförandens uppgifter. Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att 

fullgöra uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för 

ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

  

Rådets sekreterare utses av kommunchefen.  

§ 4 Utskott och samarbetsorgan 

Pensionärsrådet utser inom sig ett arbetsutskott med uppgifter att förbereda ärenden och 

utarbeta förslag till beslut som skall föreläggas rådet. Arbetsutskottet kan i brådskande fall 

avge yttrande till berörda organ inom kommunen. 

Arbetsutskottet skall bestå av rådets ordförande, samt tre ledamöter jämte ersättare för 

dessa. Pensionärsrådet får vid behov till sig adjungera representanter från annat kommunalt 

organ eller andra personer i vissa frågor och för vissa sammanträden eller träffar. 

  

§ 5 Arbetsformer 

Pensionärsrådet sammanträder minst fyra gånger per år på dag och tid som rådet bestämmer 

eller i övrigt när ordförande eller minst fem ledamöter anser att det behövs. Vidare äger fem 

av rådets medlemmar rätt att påkalla förhandling i ärende som är av vikt för rådets 

verksamhet. 

Skriftlig kallelse utfärdas av ordföranden och skall vara ledamöter och ersättare tillhanda i så 

god tid och på sådant sätt att vidare information och beredning underlättas. 

Föredragningslista och till ärendena hörande handlingar skall bifogas kallelsen. 

Vid sammanträde föres protokoll som justeras av ordföranden jämte en av rådet utsedd 

ledamot.  

Fullständiga protokoll skall delges ledamöter och ersättare i rådet, kommunstyrelsen, 

socialnämnden samt i kommunen verksamma pensionärsföreningar. Protokollsutdrag delges 

dem som är berörda av protokollintagna beslut. 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  

 

§ 6 Arvode och ersättning 

Sammanträdesarvode och reseersättning utgår till ledamöter och tjänstgörande ersättare 

med samma ersättning som förtroendevalda vad gäller pensionärsrådets sammanträden och 

arbetsutskott. Ej tjänstgörande ersättare får halv ersättning. 

 

Vid uppdrag för rådets räkning utbetalas endast reseersättning. Andra ersättningar kan ej 

utgå. 

 

  



 

§ 7 Ikraftträdande 

Detta reglemente fastställs av kommunfullmäktige och träder i kraft när beslutet vunnit laga 

kraft. 

 

Revidering i detta reglemente kan aktualiseras i det kommunala pensionärsrådet och i 

kommunstyrelsen, men fastställs genom beslut i kommunfullmäktige. 

 

Ändringar i fastställt reglemente skall godkännas av kommunfullmäktige. Tvist om tolkning 

av detta reglemente avgöras av kommunstyrelsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 6 (32) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2020-02-25  
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Reglemente för kommunala pensionärsrådet 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  
Reviderat reglemente för kommunala pensionärsrådet enligt 
förslag antas. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Lindesbergs kommun har kommunala pensionärsrådet, rådet är 
knutet till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens ordförande 
är ordförande i rådet.  
Pensionärsrådet består av 16 ledamöter och 16 ersättare, varav 
13 utses av pensionärsorganisationer verksamma i kommunen.  
 
Rådet kan aktivt arbeta för förändringar i den kommunala 
verksamheten.  
De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av 
verksamhetsutbudet som berör äldres förhållanden i samhället.  
 
Kommunala pensionärsrådet ska vara ett referensorgan i frågor 
som berör pensionärer.  
 
Reglementet omfattar 

- Rådets uppgifter 
- Sammansättning av rådet 
- Utskott och samarbetsorgan 
- Arbetsformer 
- Arvode och ersättning 
- Ikraftträdande  

 
Förvaltningens förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  
Reviderat reglemente för kommunala pensionärsrådet enligt 
förslag antas.  
_____ 

 
För åtgärd 

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
 
För kännedom: 

Kommunala pensionärsrådet 
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 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 
 

Årsredovisning för Samordningsförbundet i Norra Örebro län 

(SOFINT) 2019 

Förslag till beslut 

1. Årsredovisning 2019 för SOFINT godkänns 
2. Styrelsen och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2019. 
 
Ärendebeskrivning 

Samordningsförbundet i Norra Örebro län (SOFINT) har inkommit med 
årsredovisning för 2019. Revisorerna bedömmer sammantaget att resultatet 
enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och 
verksamhetsmålsom är uppställda. Revisorerna tillstyrker att styrelsen och 
dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.  

 

 

Henring Arenvang Anna Lundström 
Förvaltningschef Handläggare 

 

 

För kännedom: 

SOFINT 

Bilagor: 

Årsredovisning 



 

Bilaga 1 Måluppfyllelse för mottagningsteamet. 
Mottagningteam 

Samverkansparter  Alla samverkande myndigheter 

Typ av insats  Mottagningsteamet är en insats som verkar i norra Örebro läns 
alla fyra kommuner. Personer med komplex problematik som 
”hamnat mellan stolarna” har sökt sig till teamet. Genom 
kartläggningssamtal och samverkan mellan myndigheter har 
personer fått stöd att ta sig vidare mot målet som är egen 
försörjning. 

Syfte Att ge hjälp till arbetslösa och sjukskrivna personer med behov 
av samordnad rehabilitering för att nå egen försörjning genom 
att effektivisera resursanvändningen av de befintliga 
rehabiliteringsinsatser som finns i norra Örebro län (Hällefors, 
Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora). 

Målgrupp Personer i åldrarna 16-65 år med nedsatt arbetsförmåga på 
grund av psykisk, fysisk, neuropsykiatrisk, intellektuell eller 
socialmedicinsk funktionsnedsättning som har stora 
svårigheter att få arbete och riskerar utslagning från 
arbetsmarknaden, vilket ökar risken för långtidsberoende av 
bidrag som t ex försörjningsstöd. 

Mål Att möjliggöra för individer att stegförflytta sig närmare 
arbetsmarknaden/studier/egen försörjning eller vidare i sin 
rehabilitering.   

Budget 62 250  kr. 

Utfall 135 146 kr. 

Resultat Utfallet för 2019 blev 96 deltagare som genomgick 
kartläggning. Av de avslutade 96 individer blev 27 
rekommenderade insats via 
Samverkansteamet/Coachingteamet. 10 individer blev 
rekommenderade fortsatt kontakt med vård och 
Försäkringskassan för ställningstagande till ersättning via 
socialförsäkringssystemet. 10 individer bedömdes ha fortsatt 
behov av medicinsk rehabilitering via vården. 15 individer 
rekommenderas stegförflyttning mot arbete genom AF, AME el 
via gemensam kartläggning mellan Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen. 4 individer rekommenderades fortsatt 
kontakt med försörjningsstöd. 6 individer rekommenderas 
övriga kommuninsatser.  

 
I många ärenden är det den ekonomiska situationen som gör att 
en individ mår dåligt, då de kan stå helt utan ersättning eller är i 
behov av försörjningsstöd. Flera deltagare har genom 
Mottagningsteamet kunnat få stöd att komma vidare från någon 
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av dessa ekonomiska situationer till ersättningsformer som 
aktivitetsstöd, A-kassa, sjukpenning, sjuk- eller aktivitets-
ersättning. Flera deltagare har även varit i behov av stöd till 
försörjningsstöd. 
Alla deltagare får eller har erbjudits stöd till en eller flera 
insatser som stegvis ska ta dem mot målet egenförsörjning.. 
Verksamheten har hjälpt flera deltagare, som av aktuella 
myndigheter eller vårdenheter bedömts helt eller delvis sakna 
arbetsförmåga, att söka aktivitets- eller sjukersättning.  
Stödet från Mottagningsteamet har för de allra flesta deltagarna 
lett till en sammantagen förbättrad livskvalité genom bättre 
fysiskt/psykiskt mående, ökad vilja och tro på sin egen förmåga 
samt någon form av stegförflyttning mot målet egen 
försörjning.  

Kostnad/deltagare 1 408 kr/deltagare – Lönekostnaden för personalen i 
mottagningsteamet finansierades tom september 2019 av 
ordinarie myndigheter. Således har kostnaderna för 
kartläggningarna hållits mycket låga. From okt finansieras 
insatsen fullt ut av SOFINT. 

Måluppfyllelse Mycket god. 

Avvikelser  Teamet bemannas med 0,95 heltidstjänster. Då 
personalomsättningen under året varit stor (pga 
pensionsavgång och Arbetsförmedlingens förändrade villkor) 
så har det varit svårigheter att hitta en kontinuitet i arbetet. 
Tid har krävts för att utveckla arbetsformerna i teamet.   

 



 

Bilaga 2 Måluppfyllelse för samverkansteamet/coachingteamet. 

Samverkansteam/Coachingteam 

Samverkansparter  Alla samverkande myndigheter 

Typ av insats  Samverkansteamet/Coachingteamet kan beskrivas som en 
lågtröskelverksamhet i samverkan mellan förbundets aktörer. 
Arbetssättet har sin teoretiska grund i ”Supported employment” 
vilket har god evidens för arbetslivsinriktad rehabilitering.  

Syfte Att öka möjligheterna för rehabilitering av invånarna i norra 
Örebro län i behov av samlade insatser från flera olika aktörer 
med syfte att förbättra sin hälsa, öka sin sysselsättningsförmåga 
och arbets/funktionsförmåga. 

Målgrupp Individer i arbetsför ålder som har behov av, och har 
förutsättningar att tillgodogöra sig, samordnad rehabilitering. 

Mål För verksamhetsåret 2019 förväntades processen ha en 
genomströmning av cirka 70 ärenden. Processen skall bidra till: 

 Att individer ur målgruppen får möjlighet till att göra 
stegförflyttning på väg mot sin egen rehabilitering. Slutmålet 
är att så många så möjligt blir egenförsörjande genom 
förvärvsarbete eller studier, uppnår en förbättrad psykisk 
hälsa, eller ökar sin förmåga att nå målen  

 Att förkorta rehabiliteringsprocessen 
 Att skapa en bestående modell för samverkan och samarbete 

mellan parterna och dess verksamheter 
Programperiod  1 jan 2019 till 31 december 2019 

Budget 1 948 000 kr. 

Utfall 1 584 100 kr. 

Resultat Under 2019 deltog 73 deltagare i samverkansteamets insats. 

Under 2019 avslutades 34 deltagare och av dem fick 8 deltagare 
anställning, 5 deltagare utan subventionerad lön och 3 med 
subventionerad lön. I dessa 8 ärenden ledde deltagandet i 
samverkansteamet/coachingteamet alltså till högre resultat än 
verksamhetens uppdrag. 3 deltagare avslutades under året till 
studier.12 deltagare var vid avslut inskrivna som aktivt 
arbetssökande på Arbetsförmedlingen. I viss utsträckning kan 
dock dessa individer vara samma som avslutades till arbete el 
studier. 6 deltagare avslutades enligt programmets målsättning 
och uppdrag, d.v.s. de aktualiserades till myndigheternas 
ordinarie insatser som förstärkt samverkan, anvisning till 
arbetspraktik via socialtjänsten osv. 12 deltagare avslutades då 
det förelåg behov av medicinsk rehabilitering. 



 

 

SAMVERKANSTEAMET I SIFFROR 2019 

 

Pågående deltagare sista dec 2019 utifrån kommunindelning 

Ålder Lindesberg Hällefors Nora Ljusnarsberg 

     

18-29 år 15 1 3 2 

30-44 år 6 1 1 1 

45-59 år 7 1 1  

Totalt 28 3 5 3 

 

Utbildningsnivå, pågående deltagare sista dec 2019  

Utb.nivå Deltagare     % 

   

Saknas/okänd 
  

Grundskola 22 56% 

Gymnasium 14 36% 

Annan ef gymnasial utb 1 2,5% 

Högskola/uni upp till 1 år 1 2,5% 

Högskola/uni upp till 3 år 1 2,5% 

Högskola/uni mer än 3 år 
  

Totalt 39 100% 

 

 

 

 

 

Under året flyttade 2 deltagare varför de avslutades och 1 
avbröt insatsen på eget initiativ.  

Kostnad/deltagare 21 700 kr/deltagare 

Måluppfyllelse Mycket god 

Avvikelser  Under 2019 har det varit personalomsättning i 
samverkansteamet/coachingteamet vilket också 
inneburit tillfälliga vakanser. En del överlämningar av 
deltagare mellan arbetscoacher har därför ägt rum, 
vilket påverkat arbetsprocessen i teamet negativt.  



 
Försörjning vid insatsens start för pågående deltagare 

Försörjning Deltagare Andel 

A-kassa 

Aktivitetsstöd 

     3 

     3                              

7,5% 

7,5% 

Sjukpenning/rehabpenning      9                    22,5% 

Aktivitetsersättning 11 27,5% 

Sjukersättning 1 2,5% 

Försörjningsstöd 11 27,5% 

Ingen offentlig försörjning 2 5% 

Totalt 40 100% 

 

 

Pågående deltagare i samverkansteamet sista dec 2019 

Ålder Kvinna Man Totalt 

    

18-29 år 8 13 21 

30-44 år 6 3 9 

45-59 år 6 3 9 

Totalt 20 19 39 

 

Nya deltagare i samverkansteamet jan 2019- dec 2019 

Ålder Kvinna Man Totalt 

    

18-29 år 5 6 11 

30-44 år 7 5 12 

45-59 år 6 3 9 

Totalt 18 14 32 

 

 

 

 

 

 

 



 
Avslutade deltagare i samverkansteamet 2019 

Ålder Kvinna Man Totalt 

    

18-29 år 11 1 12 

30-44 år 6 8 14 

45-49 år 4 4 8 

Totalt 21 13 34 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 Verksamhetsberättelse Personliga ombud 

 
Personligt ombud 

 
          Lindesberg, Nora, Hällefors  
         och Ljusnarsbergs kommun 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

2019 
 

 

 

 
 

BAKGRUND 

 



 
I maj år 2000 beslutade regeringen om statsbidrag till kommunerna för att inrätta permanenta 

verksamheter med personligt ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning. Social-styrelsen 

hade regeringens uppdrag att samordna detta arbete. Länsstyrelserna fördelar sedan år 2001 

statsbidragen till kommuner för verksamheter med personligt ombud. Kommunerna ansvarar för 

verksamheten och användandet av statsbidraget. Det personliga ombudet skall bistå personer med 

psykisk funktionsnedsättning att få tillgång till samhällets stöd och hjälp inom olika områden och se 

till att insatserna samordnas och genomförs. Det personliga ombudet företräder ingen myndighet utan 

skall vara fristående och arbeta på klientens uppdrag. De inrättade verksamheterna med personligt 

ombud följs upp och utvärderas av Socialstyrelsen och länsstyrelserna tillsammans.  

 

ORGANISATION, LEDNING OCH SAMVERKAN 

 

Verksamheten med personligt ombud bedrivs i projektform i samarbete mellan kommunerna i Norra 

länsdelen, Lindesberg, Nora, Ljusnarsberg och Hällefors. Verksamheten består av två heltidsanställda 

ombud (2,0 åa), Jenny Geffen och Maria Hanseborg. Personliga ombuden startade upp arbetet 190819 

och projektet pågår t.o.m 201231. Lindesbergs kommun är värdkommun och ansvarig chef för 

ombuden är enhetschef Maria Arnesson. Värdkommunen ansvarar för att ta fram förslag till 

uppdragsbeskrivningar och organisation i samråd med styrgrupp. 

  

Ledningsgruppen fattar beslut om verksamhetsberättelse, mål och vision, samt beslutar om de 

styrdokument som finns för verksamheten. I ledningsgruppen finns representanter från varje 

kommun, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och psykiatrin, primärvården och NSPH (nationell 

samverkan för psykisk hälsa) ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det 

psykiatriska området. Vid sammanträden redovisas arbetssituation, löpande statistik samt 

identifierade systemfel. 

 

Personliga ombuden arbetar utifrån de riktlinjer som anges i Socialstyrelsens meddelandeblad nr 

5/2011 och i förordning SFS 2013:522 samt föreskrift om statsbidrag HSLF-FS 2016:98.  

 

Målgruppen är personer med psykisk funktionsnedsättning. Målsättningen är att ombuden hanterar 

15-20 ärenden samtidigt. Vi kö ska följande grupper prioriteras: 

- Enskilda med minderåriga barn 

- Enskilda med akut problematik (ex hotas av vräkning, kronofogde m.m) 

- Enskilda under 35 år 

Målsättningen med projektet enligt verksamhetsbeskrivningen är; 

- att 85 % av de enskilda som får stöd från PO upplever att de är nöjda med det stöd de får 

(detta mäts via enkät) 

- att antal enskilda per heltidsarbetande PO bör begränsas till max 15 personer 

- att den tid PO arbetar med den enskilde inte överstiger 18 månader 

 

 

 



 
KLIENTARBETET 

Vanligaste orsakerna till varför kontakt söks med Personligt ombud (PO) 

De personer som söker stöd av personligt ombud har i de allra flesta fall en komplex problematik som 

medför svårigheter inom flera livsområden som försvårar deras vardag. Ofta har klienten flera 

pågående myndighetskontakter, där de olika myndigheterna ställer krav på den enskilde som kan vara 

svåra att genomföra; exempelvis inkomma med intyg, skicka in blanketter inom ett visst datum, etc. 

Kraven på det egenansvar som ställs kan vara svåra att hantera och bidrar till det kaos och otydlighet 

som många av våra klienter upplever. Behovet av råd och stöd är stort både för att öka klientens 

förståelse och delaktighet i de olika myndigheternas planering. Många av klienterna upplever en stor 

osäkerhet inför framtiden och över hur deras situation skall utveckla sig.  

Personer med psykiska funktionsnedsättningar är ekonomiskt mycket utsatta och ekonomi är en 

vanlig orsak till att man söker stöd hos PO. De flesta saknar inkomst från arbete och har antingen 

mycket låg/saknar helt sjukpenninggrundande inkomst vilket för många resulterar i ett beroende av 

försörjningsstöd. Skuldsättning och svårigheten att få sin ekonomi att gå ihop kan lätt försätta 

personen i en ond cirkel, där psykisk ohälsa leder till svag ekonomi och där ängslan, oron och ångesten 

över sin ekonomiska situation i sin tur leder till ytterligare försämrad psykisk hälsa.  

 

Sammanfattning av klientärenden under perioden 

Vi har under perioden 190819–191231 tagit emot 39 nya klienter, ungefär lika många kvinnor som 

män. 7 klienter har hemmavarande barn, varav 4 stycken är kvinnor och 3 stycken är män. Majoriteten 

av våra klienter är bosatta i Lindesbergs kommun, något vi kopplar till att vi får många ärenden från 

psykiatrin i Lindesberg. Yngsta klienten är född år 2001 (19 år) och den äldsta är född år 1955 (64 år). 

 

     

    

   

 

  

Nya klienter Kvinnor Män 

Totalt antal nya ärenden 20 19 

Totalt antal avslutade klienter 5 3 

Antal klienter som, helt 

eller delvis, har 

hemmavarande barn 

under 18 år vilka är kända 

för verksamheten 

Kvinnor Män 

(Inkluderar även barn till 

maka/make/reg. 

partner/sambo som är 

hemmavarande hos klienten.) 

4 3 



 
   

  

 

                        

 

 

UPPDRAG, ÅTGÄRD och RESULTAT 

Beskrivning av de dominerande inslagen i verksamheten: 

Frågor kring ekonomi, sjukvård och myndighetskontakter har varit de största uppdragen, med en 

övervikt av ekonomiska frågor.  Åtgärderna är kontakter med berörda myndigheter och hjälp med 

ansökningar, följa med på möten, stödja i planering men även att ge råd och stöd där vi har möjlighet 

att tillsammans med klienten skapa förståelse för hur samhällsapparaten fungerar, allt för att stötta 

individens egen förmåga och kompetens i vardagen. Många av våra klienter saknar tyvärr ett socialt 

nätverk och har därför ingen i sin närhet att be om hjälp eller rådfråga.  

Antal ärenden enligt 

åldersgrupp 

Kvinnor Män 

18 - 29 år 6 7 

30 - 49 år 5 4 

50 - 65 år 9 8 

Avslutade ärenden 

enligt åldersgrupp 

Kvinnor Män 

18 - 29 år  1 

30 - 49 år 4  

50 - 65 år 1 2 

Antal ärenden 

fördelat på kommun 

Kvinnor Män 

Lindesberg 13 13 

Nora 1 3 

Hällefors 3 1 

Ljusnarsberg 4 1 

Antal avslutade 

ärenden fördelat på 

kommun 

Kvinnor Män 

Lindesberg 4 2 

Nora 0 1 

Hällefors 0 0 

Ljusnarsberg 1 0 



 
 

Beskrivning av orsaken/orsakerna till att klienter tagit kontakt med PO 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

• 22 klienter har fått stöd med sin ekonomi. Vi har bland annat varit i kontakt med Kronofogden, 

Skatteverket, Försäkringskassan, kommunernas budget- och skuldrådgivare, socialförvaltningarna, 

banker, försäkringsbolag, arbetsgivare, hyresvärdar, bostadsrättsföreningar, inkassobolag/borgenärer, 

överförmyndarnämnden, tingsrätten, Svenska kyrkan och CSN, advokatbyråer, Förvaltningsrätten, 

mm. 

• 7 uppdrag har handlat om boende och klienterna har fått stöd i kontakter med social-

förvaltningarna, Kronofogdemyndigheten, bostadsrättsföreningar, kommunala bostadsbolag samt 

privata hyresvärdar. 

• 8 klienter har vi hjälpt med stöttning i arbete/sysselsättning, där kontakter tagits med bland 

annat Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, försörjningsstöd, arbetsgivare, Sofint 

mottagningsteam/samverkansteam och AME. 

• 16 klienter har fått vårt stöd i kontakter med hälso- och sjukvården; vi har varit i kontakt med 

samt deltagit i möten med primärvården, allmänpsykiatrin i Lindesberg, sluten psykiatrisk 

vårdavdelning Lindesberg, vuxenhabiliteringen, beroendecentrum i Örebro, patientombud, 

tandvården mm. 

• 14 klienter har vi varit behjälpliga i kontakten med myndigheter såsom; Kronofogden, 

Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan (sistnämnda har det handlat om ansökan av 

sjukpenning, aktivitetsersättning, bostadsbidrag, bostadstillägg, samt omprövningar och överklagan av 

beslut som har tagits) samt att ansöka om god man. 

Ekonomi 11 11 

Bostad 6 1 

Sysselsättning 3 5 

Struktur i vardagen 0 1 

Bryta isolering 2 1 

Relationsfrågor 1 0 

Existentiella frågor 0 0 

Stöd i kontakten med myndighet 8 6 

Stöd i kontakten med sjukvården 10 6 

Annan orsak, ange vilken;   

Stöd i kontakt med sin boendestödspersonal i 
bemötande 

1 2 

Stöd i kontakt med barnens skola 2  

Kontaktorsak/behovsområde  

 Flera orsaker kan anges per person  Kvinnor Män 



 
• Vi har hjälpt klienter att ansöka om kommunala insatser enligt socialtjänstlagen (SoL): såsom 

ekonomiskt bistånd, boendestöd, särskild bostad, öppenvård med missbruksproblematik 

• Vi har informerat klient om hur man kan gå till väga vid missnöje i hälso- och sjukvården genom att 

exempelvis ta kontakt med IVO, patientnämnden samt patientombud. 

• Personal har också kontaktat oss och rådfrågat om tillvägagångssätt, stödutbud och så vidare.        

 

Måluppfyllelse 

Målsättningen att 85 % av våra klienter är nöjda med det stöd de fått efter avslutad insats har mätts via 

enkät. Totalt har 8 klienter avslutats vilka kommer bli erbjudna att svara anonymt på en enkät under 

våren -20. Detta kommer att redovisas tillsammans med övriga avslutade klienter under 2020. 

Målet med att begränsa antalet klienter till max 15 ärenden under perioden 190819–191231 har 

uppfyllts. 

 

 

SYSTEMFEL OCH UPPMÄRKSAMMADE BRISTER 

Personligt ombud ska enligt förarbetena (Socialstyrelsens meddelandeblad nr 5/2011, SFS 2013:522) 

verka för att personer med psykiska funktionsnedsättningar som grupp ska få bättre livsvillkor. Det 

sker genom att vi uppmärksammar och identifierar systemfel, hinder och brister. Uppmärksammade 

brister redovisas årligen till länsstyrelsen samt regelbundet till ledningsgruppen vars kontaktpersoner 

rapporterar vidare till berörd myndighet. Personliga ombud tar vid behov direkt kontakt med berörd 

verksamhet ex enhetschef eller samordnare för att snabbt kunna undanröja eller åtgärda en akut brist. 

Arbetet med rapporteringen av systemfel ska utöver att stärka målgruppen även bidra till 

verksamheternas löpande kvalitetsarbete och lärande, därför är vi tydliga med att vi som ombud vill 

etablera goda relationer och samverkan med såväl individer som verksamheter. För oss handlar det 

inte om att peka finger och svartmåla vare sig enskilda eller verksamheter, utan snarare bidra till ökad 

medvetenhet om vår målgrupps utsatthet och särskilda behov. Vår förhoppning är sedan att berörda 

verksamheter, myndigheter och samhället använder personliga ombudens kunskaper och erfarenheter 

för att förbättra villkoren för hela målgruppen.  

 

Följande brister har uppmärksammats 

Sedan projektet startade 19 augusti 2019 fram tills sista december 2019 har vi uppmärksammat 

följande systemfel och brister såsom; 

- Brist i bemötande från boendepersonal/boendestöd. Klienter har uttryckt att de får fel eller 
dåligt bemötande av sin boendepersonal eller boendestöd. Personligt ombud har varit 
behjälpliga både med rådgivning inför samtal med boendestöd plus medverkat vid möten på 
ett gruppboende där flera klienter samlat ihop sig angående sitt missnöje med 
boendepersonalen. 
 

- Brist i tillgänglighet till läkare plus otillräcklig vårdinsats på allmänpsykiatrisk mottagning. 
 

- Brist på vård och stöd samt dröjsmål innan tillräckliga insatser sätter igång resulterar i att en 
klient med svår psykisk sjukdom inte fångas upp förrän personligt ombud kopplas in. 
Kommunen samt vården signalerar klientens situation och kontaktar PO. Klienten har hamnat 



 
i social utsatthet med allvarligt försämrat hälsotillstånd, ekonomin har rasat vilket resulterar i 
vräkning. 
 

- Brist i samordning mellan vårdcentral och allmänpsykiatrisk mottagning avseende vilken 
verksamhet som ska utfärda läkarintyg för körkortstillstånd. Individen bollas mellan 
verksamheterna som hänvisar till varandra. 
 

- Brist i samordning och samsyn mellan kommun, hälso- och sjukvård samt myndigheter medför 
att klient med stort behov av stöd hamnar mellan stolarna. Verksamheterna ser till sitt 
regelverk och hänvisar personen till annan verksamhet vilket medför dröjsmål till att få rätt 
hjälp och stöd. Personen cementeras i sin utsatthet istället för att få sammanhållet stöd att 
komma ur sin sociala situation med bidragsberoende, ekonomisk utsatthet, psykisk ohälsa och 
isolering. 

 

- Kommun beslutar att införa avgift för boendestöd enligt SOL, detta resulterar i att flertalet 
klienter tvingas att säga upp insatsen på grund av svag ekonomi och att de själva inte anser att 
de har råd att bekosta insatsen. Dessa klienter vänder sig då till PO för att få stöd men deras 
behov kvarstår eftersom PO inte har samma uppdrag som boendestöd.  

 

- Klient kan ej ta sig till daglig sysselsättning i syfte att bryta social isolering på grund av 
ekonomin. Berörd kommun beviljar ej resor till daglig verksamhet enligt SoL. 
 

- Avslag på ansökan om aktivitetsersättning på grund av striktare regler och förhållningssätt hos 
Försäkringskassan gällande beviljande av aktivitetsersättning för personer med psykisk 
funktionsnedsättning. Långa handläggningstider hos Försäkringskassan medför ökad 
belastning för kommunerna och vården. Försäkringskassan ger avslag på läkarintyg därför att 
de saknar specifika formuleringar eller ord vilket medför att läkare måste lägga tid på att skicka 
in nya underlag vilket fördröjer processen. 

 

- Klienter som fått indragen sjukpenning eller avslag på ansökan aktivitetsersättning och blir 
hänvisade att söka försörjningsstöd, får i de flesta fall avslag eftersom man tittar på klientens 
inkomst tre månader tillbaka, vilket enligt deras beräkningsgrund ofta påvisar ett överskott. I 
de flesta fall har inte klienten några pengar överhuvudtaget. 
 

- Målgruppen har svårt att själv överblicka vilket stöd de har rätt till eller veta vilka anpassningar 
som kan finnas för den enskilde och det saknas samordning mellan olika myndigheters 
regelverk. 
 

- Det är svårt att av egen kraft bryta beroendet av försörjningsstöd.  Mycket ansvar läggs på 
individen själv, och det är den förmågan våra klienter ofta saknar. 
 

- Flertalet klienter med NP-diagnoser får inte förståelse för sin funktionsnivå och det ställs för 
höga krav av myndighetspersoner då det råder brist på kunskap om deras kognitiva 
svårigheter. Vi har flertalet klienter i denna målgrupp som har behövt vår närvaro på besök i 
vården eller andra möten med myndigheter därför att man behöver hjälp att göra sig förstådd, 
få tolkat och förklarat i efterhand vad som sades på möten samt minnesstöd i form av 
minnesanteckningar. Det senare är en enkel åtgärd som yrkesutövare lätt kan sammanfattas 
vid slutet av mötet men förvånansvärt nog är det väldigt få som erbjuds eller vågar fråga om 
det stödet och då blir det istället att personligt ombud tar den rollen. 
 



 
- Bristen på bostäder drabbar våra klienter extra hårt. Personer med psykisk ohälsa, som har 

osäker och låg inkomst, är skuldsatta och/eller har betalningsanmärkning, har idag mycket 
svårt att få en egen bostad då det inte får förekomma skuldsättning. Privata hyresvärdar kräver 
dessutom ofta en deposition på en hyresavgift i förskott vilket är svårt för många av våra 
klienter att ha råd med när marginalerna är så knappa.  
 

- Ett annat problem gällande bostad och ekonomi är regleringen av bostadstillägg. Hyra ska 
betalas i förskott, men Försäkringskassan betalar ut bostadstillägg i efterhand, då nästa 
månads hyra ska betalas. Första månaden i eget boende blir därför extra ekonomiskt 
ansträngande. Handläggningstiden för bostadstillägg är ca 2–3 månader, även om man tidigare 
varit beviljad, vilket också innebär en mycket ansträngd ekonomi. 

 

 

ÖVRIGA VERKSAMHETSHÄNDELSER  

 

Ledningsgruppen har under hösten 2019 inte haft något ledningsmöte då det främst har förts 

diskussioner om hur det arbetet bäst kan planeras och genomföras, enskilt i norra länsdelen eller ihop 

med övriga kommuner i länet. Det första mötet kommer därmed att ske 200210. 

Under året har personliga ombud deltagit på arbetsplatsträffar (APT) tillsammans med vår 

arbetsledare samt övriga medarbetare i enheten för öppenvårdsinsatser, Socialförvaltningen 

Lindesbergs kommun. Under 2020 kommer personliga ombud att ha egna arbetsplatsträffar med 

arbetsledare. 

Vi har deltagit på ett flertal SIP-möten, en samverkansform som vi upplever fungerar hittills. Generellt 

finns ett behov av att myndigheter och aktörer i samhället samverkar oftare och har en helhetssyn där 

man utgår utifrån individens behov eftersom våra klienter ofta har en komplex problematik och är 

beroende av flera olika kontakter. 

 

INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING 

 

Vi har varit med som utställare och informerat om vår verksamhet på följande evenemang 

- Psykiatriveckan som anordnades på Lindeskolan, Lindesbergs kommun i samarbete med 

KNÖL-kommunerna, Region Örebro län samt brukarorganisationer. 

- Samordningsförbunden i Örebro län, mässa i Örebro 

Vi har besökt och informerat om vår verksamhet hos bl.a. budget- och skuldrådgivaren i Lindesberg 

och Ljusnarsberg kommun, samtliga vårdcentraler i norra länsdelen, socialtjänstens tjänstemän i 

samtliga kommuner, samverkan- och mottagningsteamet, arbetsmarknadsenheten i Nora och 

Lindesbergs kommun, anhörigkonsulten FPS i Örebro län, allmänmottagningen samt 

slutenvårdsavdelningen på psykiatrin i Lindesberg, boendestödjare i samtliga kommuner m.fl. 

Vidare har vi fortlöpande informerat de handläggare, tjänstemän och andra personer som vi i våra 

uppdrag kommit i kontakt med. Därutöver har vi lämnat broschyrer till servicecenter och bibliotek i 

samtliga kommuner. 



 
Information om vår verksamhet finns också på kommunernas hemsidor. Personligt ombud har även 

en nationell hemsida, www.personligtombud.se. Där finns ytterligare information, publikationer och 

uppsatser från olika högskolor som handlar om verksamheten. 

 

 

UTBILDNINGAR, FÖRELÄSNINGAR OCH KONFERENSER 

 

Vi har under hösten deltagit på följande utbildningar och konferenser; 

• 3 dagars introduktionsutbildning i Stockholm för nyanställda personliga ombud 

genom Socialstyrelsen. 

• PO-konferens i Stockholm, arrangör Länsstyrelserna i Stockholm, Södermanland, 

Uppsala, Värmland och Örebro län  

Teman för föreläsningarna; 

- Vräkningsförebyggande arbete, Upplands Väsby kommun och Väsby hem 

- Barn som anhöriga till föräldrar med psykiska funktionsnedsättningar, Ingela 

Furenbäck och Mona Pihl, forskare NKA. 

- Kris, trauma och migration, Annicka Lang, leg psykolog 

 

• Mässa, mingel och föreläsningar arrangör Samordningsförbunden i Örebro Län samt 

Stiftelsen 1000 Möjligheter 

  Tema: Jämställdhet och våld i nära relationer  

 

• Psykiatriveckan, arrangör kommunerna i norra länsdelen, FINSAM, Hjärnkoll, NSPH samt 

Region Örebro län. Vi deltog både med ett eget bord med vårt material och informerade om vår 

verksamhet samt lyssnade på 3 föreläsningar. 

Tema: Anhörig till person med psykisk ohälsa 

 

• Vi har också gett en föreläsning för undersköterskestuderande på vuxenutbildningen på 

Stora Hjernet i Nora kommun. Där informerade vi om vårt arbete och målgruppen samt pratade om 

psykisk ohälsa och hur vardagen kan se ut för personer som har en psykisk funktionsnedsättning. Vi 

fick mycket bra respons från både studenterna och kursansvarig och har blivit ombedda att ge en ny 

föreläsning under våren 2020, något vi ser fram emot! 

 

 

MÅL OCH AKTIVITETER FÖR ÅR 2020 

 

Vår plan för verksamheten år 2020 är att fortsätta arbeta med de huvuduppgifter som personligt 

ombudsverksamheten omfattas av inom ramen för projektet, det vill säga; direkt klientarbete, sprida 



 
information om verk-samheten, uppsökande arbete, systempåverkande frågor, samt verk-

samhetsutveckling. 

 

• Måluppfyllelse enligt angiven målsättning i verksamhetsbeskrivningen.  

• Vår ambition är att verksamheten fortsätter att utvecklas och att våra klienter får ett professionellt 

och kvalitativt stöd. 

• Vi kommer fortsätta att sprida information för att göra vår verksamhet känd hos allmänheten, 

myndigheter samt med att etablera goda kontakter i det geografiska upptagningsområdet. 

• Vi hoppas kunna bidra till att öka kunskapen i samhället om psykiska funktionsnedsättningar, så att 

till exempel bemötandet av den enskilde individen blir bättre i de verksamheter där de finns. 

• Vår förhoppning är att nuvarande och blivande klienter kommer att få möjlighet till ökad delaktighet 

i samhället utifrån de rättigheter och möjligheter som finns. 

• Vi kommer genom fortsatt regelbunden kontakt på de lokala arenorna att verka för att göra 

personligt ombudsverksamheten mer känd hos allmänheten och klientgruppen.  

• Vi kommer att fortsätta att påvisa brister i samhället och hinder för vår målgrupp. 

• Vi eftersträvar att ha kvar ett klientantal på cirka 15-20 ärenden var samt upprätthålla god 

genomströmning i verksamheten. 

• Verksamheten kommer fortsätta att använda det statistikunderlag som använts i år för att få en tydlig 

bild av ärendenas karaktär och innehåll. Utifrån statistiken som redovisas på grupp-nivå kan det 

utläsas bland annat antal klienter, kön, kommun, samt rapporterade systemfel.  

• Vi kommer att fortsätta arbeta för att hitta/skapa nya samverkansformer och gemensamma träffar 

med respektive kommuns socialtjänst då vi upplever att ett nära samarbete förbättrar resultatet för 

våra klienter. 

• Vi kommer under januari 2020 påbörja handledning i Örebro hos Kristina Elgenstierna på 

Gestaltstudion Familjemottagning. 

• Vi har planerat in nätverksträffar tillsammans med ombuden i Karlskoga för kollegialt utbyte och 

stöd. 

• Vi önskar att Personligt ombud under året ges möjlighet att delta vid föreläsningar och kurser för att 

erhålla relevant kompetensutveckling. 

• Vi önskar att Personligt ombud får delta i den nationella regionskonferensen som 2020 hålls i 

Värmland i september. 

• I april ge en ny föreläsning för undersköterskestuderande på vuxenutbildningen i Nora kommun. 

• Vi hoppas på att projektet med personligt ombud kommer att övergå till en permanent verk-samhet 

då vi tror på uppdraget och har fått mycket respons från både verksamheter och framförallt klienterna 

att vi behövs och gör skillnad! 

 

Lindesberg 2020-02-07 

 

Jenny Geffen, Personligt ombud Maria Hanseborg, Personligt ombud 
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    Lindesberg den 17 april 2020 

 

Till 

Kommunfullmäktige i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommuner. 

Regionfullmäktige i Region Örebro län 

Försäkringskassan  

Arbetsförmedlingen 

 

Översänder härmed Årsredovisning, revisionsberättelser och revisionsrapport för år 2019 avseende 

Samordningsförbundet i norra Örebro län (SOFINT) 

Förbundsmedlemmarna ska var för sig pröva om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet och om 

skadeståndstalan ska väckas. 

Lag (2019:914). 

 

Vi tar tacksamt emot protokollutdrag från beslut kring frågan om ansvarsfrihet. 

 

Vänligen 

 

Styrelsen i SOFINT 
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 Näringslivsenheten 
Charlotte Lindström 
 0581-812 03 
charlotte.lindstrom@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 
 

Frövi verksamhetsområde 

Förslag till beslut 

Tillväxtförvaltningen förslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

 Kommundirektören undertecknar avsiktsförklaring mellan 
Lindesbergs kommun, Örebro regionen och Trafikverket gällande 
byggnation av järnväg inom område för Frövi verksamhetsområde. 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsförbundet har i enlighet med Översiktsplanen och den 
fördjupade översiktsplanen för Frövi arbetat fram förslag på detaljplan/er för 
verksamheter i Frövi. Parallellt har dialog med Trafikverket löpande 
genomförts gällande möjligheterna att ansluta verksamhetsområdet till Frövi 
bangård via ett industrispår. Då Trafikverket avser att planera för en 
ombyggnation av bangården i Frövi har frågan aktualiserats huruvida 
kommunens verksamhetsområde och Trafikverkets ombyggnation kan 
samordnas. Tillsammans med Regionen i Örebro län har kommunen och 
Trafikverket enats om en trafiklösning som innebär att Trafikverket kan 
uppnå önskade funktionslösningar på bangården genom att förlägga delar av 
infrastrukturen inom det område som detaljplaneläggs för verksamheter i 
Frövi. 

För att Trafikverket ska kunna starta sin planprocess med järnvägsplan, 
behöver ingående parter underteckna en avsiktsförklaring.  

För mer detaljerad information se bifogat bildspel från informationen den 10 
mars 2020. 

Ärendets beredning 

Näringslivsenheten har tillsammans med representanter från 
samhällsbyggnadsförbundet, samhällsbyggnadsförvaltningen och 
ekonomienheten berett ärendet. 

Samverkansmöten med Trafikverket och Regionen har skett kontinuerligt 
under 2019-2020. 

Kommunens Näringsliv har varit en part i den löpande dialogen.  Delaktiga 
aktörer har uttalat ett intresse av att etablera sig i det planerade 
verksamhetsområdet med tillhörande industrispår. 

Magnus Sjöberg Charlotte Lindström 
Förvaltningschef Handläggare 
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För åtgärd: 

Näringslivschefen 
Infrastrukturansvarig. 

För kännedom: 

Per Lilja Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
Mark och exploateringsingenjören, Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bergslagen 
Bram Corthals, Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
Controller 
 
Bilagor: 

Bildspel från information den 10 mars 2020. 
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Frövi verksamhetsområde 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 Kommundirektören undertecknar avsiktsförklaring 

mellan Lindesbergs kommun, Örebro regionen och 
Trafikverket gällande byggnation av järnväg inom 
område för Frövi verksamhetsområde. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsförbundet har i enlighet med Översiktsplanen 
och den fördjupade översiktsplanen för Frövi arbetat fram 
förslag på detaljplan/er för verksamheter i Frövi. Parallellt har 
dialog med Trafikverket löpande genomförts gällande 
möjligheterna att ansluta verksamhetsområdet till Frövi 
bangård via ett industrispår. Då Trafikverket avser att planera 
för en ombyggnation av bangården i Frövi har frågan 
aktualiserats huruvida kommunens verksamhetsområde och 
Trafikverkets ombyggnation kan samordnas. Tillsammans med 
Regionen i Örebro län har kommunen och Trafikverket enats om 
en trafiklösning som innebär att Trafikverket kan uppnå 
önskade funktionslösningar på bangården genom att förlägga 
delar av infrastrukturen inom det område som detaljplaneläggs 
för verksamheter i Frövi. 

För att Trafikverket ska kunna starta sin planprocess med 
järnvägsplan, behöver ingående parter underteckna en 
avsiktsförklaring.  

För mer detaljerad information se bifogat bildspel från 
informationen den 10 mars 2020. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 Kommundirektören undertecknar avsiktsförklaring 

mellan Lindesbergs kommun, Örebro regionen och 
Trafikverket gällande byggnation av järnväg inom 
område för Frövi verksamhetsområde. 

_____ 

 
För åtgärd: 

Näringslivschefen 
Infrastrukturansvarig. 
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 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2020-05-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §78/20   Dnr: AKK2015/403 

 

Frövi verksamhetsområde 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 Kommundirektören undertecknar avsiktsförklaring 

mellan Lindesbergs kommun, Örebro regionen och 
Trafikverket gällande byggnation av järnväg inom 
område för Frövi verksamhetsområde. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsförbundet har i enlighet med Översiktsplanen 
och den fördjupade översiktsplanen för Frövi arbetat fram 
förslag på detaljplan/er för verksamheter i Frövi. Parallellt har 
dialog med Trafikverket löpande genomförts gällande 
möjligheterna att ansluta verksamhetsområdet till Frövi 
bangård via ett industrispår. Då Trafikverket avser att planera 
för en ombyggnation av bangården i Frövi har frågan 
aktualiserats huruvida kommunens verksamhetsområde och 
Trafikverkets ombyggnation kan samordnas. Tillsammans med 
Regionen i Örebro län har kommunen och Trafikverket enats om 
en trafiklösning som innebär att Trafikverket kan uppnå 
önskade funktionslösningar på bangården genom att förlägga 
delar av infrastrukturen inom det område som detaljplaneläggs 
för verksamheter i Frövi. 

För att Trafikverket ska kunna starta sin planprocess med 
järnvägsplan, behöver ingående parter underteckna en 
avsiktsförklaring.  

För mer detaljerad information se bifogat bildspel från 
informationen den 10 mars 2020. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 Kommundirektören undertecknar avsiktsförklaring 

mellan Lindesbergs kommun, Örebro regionen och 
Trafikverket gällande byggnation av järnväg inom 
område för Frövi verksamhetsområde. 

_____ 

 
För åtgärd: 

Näringslivschefen 
Infrastrukturansvarig. 
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 Tillväxtförvaltningen 
Helena Randefelt 
 0581-816 06 
helena.randefelt@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 

Tillväxtutskottet 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 

Bostadsförsörjningsprogram för Lindesbergs kommun 2020–

2024  

Förslag till beslut 

 
Tillväxtutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta: 
 
Bostadsförsörjningsprogram för Lindesbergs kommun daterat den 5 maj 
2020 antas. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Varje mandatperiod ska kommunfullmäktige anta riktlinjer för 
bostadsförsörjningen. Riktlinjerna visar vad kommunen vill med det befintliga 
bostadsbeståndet och hur planeringen av nya bostäder ser ut. 
 
Varje kommun ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i 
kommunen. Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för 
alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att 
ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. 
 
Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med 
berörda kommuner och ge länsstyrelsen, aktören med ansvar för regionalt 
tillväxtarbete i länet och andra regionala organ tillfälle att yttra sig. 
 
Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under 
varje mandatperiod. Förändras förutsättningarna för de antagna riktlinjerna 
ska nya riktlinjer upprättas och antas av kommunfullmäktige. Lag (2013:866). 
Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst innehålla följande 
uppgifter: 

1. kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av 
bostadsbeståndet, 

2. kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och 
3. hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och 

regionala mål, planer och program som är av betydelse för 
bostadsförsörjningen. 

 
Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska 
utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för 
särskilda grupper och marknadsförutsättningar. Lag (2013:866). 



   
 

 2 (2)  

 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 28 november 2018 att uppdra till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till Riktlinjer för 
bostadsförsörjning. Arbetet genomförs med extern resurs och kostnaden 
belastar kommundirektörens anslag för utveckling. 
 
Svefa AB har levererat ett utkast till Bostadsförsörjningsprogram för 
Lindesbergs kommun. Kommundirektörens ledningsgrupp har utsett 
utvecklingsstrateg vid tillväxtförvaltningen som sammankallande till en 
arbetsgrupp för Bostadsförsörjningsprogrammet.  
 
Arbetsgruppen har efter leveransen från Svefa AB arbetat in ytterligare 
perspektiv från kommunens olika förvaltningar samt arbetat fram 
övergripande mål för bostadsförsörjningen och åtgärder för hur Lindesbergs 
kommun ska nå uppsatta mål i Bostadsförsörjningsprogrammet. 
 
I arbetsgruppen ingår representanter från socialförvaltningen, barn- och 
utbildningsförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, 
tillväxtförvaltningen samt Lindesbersbostäder AB. 
 
Arbetsgruppen har tagit hänsyn till inkomna remissyttranden. 
 

 

Henrik Arenvang Helena Randefelt 
Kommundirektör Utvecklingsstrateg 

 

För åtgärd: 

Utvecklingsstrateg tillväxtförvaltningen 

För kännedom: 

Socialförvaltningen 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Tillväxtförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
Lindesbergsbostäder AB 
 
Bilagor: 

Bostadsförsörjningsprogram för Lindesbergs kommun 2020–2024 
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KS §66/20   Dnr: KS 2018/348 

 

Bostadsförsörjningsprogram för Lindesbergs kommun 

2020–2024  
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Bostadsförsörjningsprogram för Lindesbergs kommun daterat 
den 5 maj 2020 antas. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Varje mandatperiod ska kommunfullmäktige anta riktlinjer för 
bostadsförsörjningen. Riktlinjerna visar vad kommunen vill med 
det befintliga bostadsbeståndet och hur planeringen av nya 
bostäder ser ut. 
 
Varje kommun ska med riktlinjer planera för 
bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med planeringen ska 
vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i 
goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för 
bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. 
 
Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen 
samråda med berörda kommuner och ge länsstyrelsen, aktören 
med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet och andra 
regionala organ tillfälle att yttra sig. 
 
Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av 
kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Förändras 
förutsättningarna för de antagna riktlinjerna ska nya riktlinjer 
upprättas och antas av kommunfullmäktige. Lag (2013:866). 
Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst 
innehålla följande uppgifter: 

1. kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av 
bostadsbeståndet, 

2. kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, 
och 

3. hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella 
och regionala mål, planer och program som är av 
betydelse för bostadsförsörjningen. 

 
Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den 
demografiska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

bostadsbehovet för särskilda grupper och 
marknadsförutsättningar. Lag (2013:866). 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 28 november 2018 att uppdra 
till Samhällsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till 
Riktlinjer för bostadsförsörjning. Arbetet genomförs med extern 
resurs och kostnaden belastar kommundirektörens anslag för 
utveckling. 
 
Svefa AB har levererat ett utkast till 
Bostadsförsörjningsprogram för Lindesbergs kommun. 
Kommundirektörens ledningsgrupp har utsett 
utvecklingsstrateg vid tillväxtförvaltningen som 
sammankallande till en arbetsgrupp för 
Bostadsförsörjningsprogrammet. 
 
Arbetsgruppen har efter leveransen från Svefa AB arbetat in 
ytterligare perspektiv från kommunens olika förvaltningar samt 
arbetat fram övergripande mål för bostadsförsörjningen och 
åtgärder för hur Lindesbergs kommun ska nå uppsatta mål i 
Bostadsförsörjningsprogrammet. 
 
I arbetsgruppen ingår representanter från socialförvaltningen, 
barn- och utbildningsförvaltningen, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, 
tillväxtförvaltningen samt Lindesbersbostäder AB. 
 
Arbetsgruppen har tagit hänsyn till inkomna remissyttranden. 
 
Tillväxtutskottets förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Bostadsförsörjningsprogram för Lindesbergs kommun daterat 
den 5 maj 2020 antas. 
_____ 

 

Meddelas för åtgärd 

Utvecklingsstrateg tillväxtförvaltningen 
 
För kännedom 

Socialförvaltningen 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Tillväxtförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
Lindesbergsbostäder AB 



BILAGA 2020 – Planeringsförutsättningar, behov och efterfrågan 

Lindesbergs kommuns utveckling 

Befolkningsutveckling 

Lindesbergs kommun har under den gångna tioårsperioden haft en svagt positiv 

befolkningsutveckling. Antalet invånare har ökat med totalt 476 individer under 

decenniet och vid utgången av 2019 uppgick den totala befolkningsmängden i 

kommunen till 23 588 personer. Den årliga befolkningstillväxten har varierat mellan  

-0,6 och 1,2 procent med ett medelvärde om 0,2 procent per år och en total 

befolkningsökning om 2,3 procent under perioden. Detta kan jämföras med 

befolkningstillväxten i Sverige som helhet som under samma period varierat mellan 0,7 

och 1,5 procent per år med ett genomsnitt kring 1,0 procent och en total tillväxt om 9,7 

procent. 

 
Befolkningsutveckling i Lindesbergs kommun, 2009–2018. Källa: SCB 

Vad gäller kommunens invånare i arbetsför ålder 19–64 år har denna del av 

befolkningen minskat med 500 personer, en minskning motsvarande 3,8 procent. 

Samtidigt har den äldre delen av befolkningen, antalet personer över 65 år, ökat med 

18,9 procent vilket motsvarar en ökning med 927 individer. Vad gäller den yngre delen 

av befolkningen, personer mellan 0 och 18 år, så har antalet individer ökat från 4 907 till  

5 075 personer, vilket innebär en ökning om 0,4 procent. 

 

Ålder Antal 2009 Antal 2019 Förändring (antal) Förändring (procent) 

0–18 år 4 925 5 052 127 2,6% 

19–64 år 13 192 12 692 -500 -3,8% 

65+ 4 907 5 834 927 18,9% 
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Åldersfördelning 

Lindesbergs kommun består av en förhållandevis stor andel äldre invånare jämfört med 

riket som helhet. I samtliga åldersgrupper över 50 år är andelen invånare i Lindesbergs 

kommun högre än i riket som helhet. Det motsatta gäller samtliga åldersgrupper 

(bortsett från 10–19 år) under 49 år. 

 

 
Åldersfördelning i Lindesbergs kommun, 2019. Källa: SCB 

Flyttströmmar 

De senaste tio åren har det skett totalt 14 864 inflyttningar till Lindesbergs kommun 

samt 14 276 utflyttningar, vilket genererar ett positivt flyttnetto om 588 individer 

aggregerat under perioden Det ger ett genomsnitt på cirka 59 personer per år. 
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Antal in- och utflyttningar till och från Lindesbergs kommun per ettårsklasser, 2010–2019. Källa: SCB 

Största delen av de som flyttar till kommunen är mellan 20 och 29 år och åldersgruppen 

står tillsammans för cirka en tredjedel av det totala inflödet under perioden. Vanligaste 

åldern att flytta från kommunen är i liknande ålder, mellan 19 och 29 år. Åldersgruppen 

står för drygt 40 procent av alla utflyttningar under de senaste tio åren. 

Flyttnettot är positivt i samtliga åldersgrupper mellan 0–18 år samt 26–43 år, vilket kan 

vara en indikation på att Lindesberg betraktas som en attraktiv kommun för 

barnfamiljer. Diagrammet ovan illustrerar också att flyttnettot är negativt inom samtliga 

åldersgrupper mellan 19–25 år, vilket indikerar att det är vanligt att flytta ifrån 

Lindesberg i samband med eftergymnasiala utbildningar. 

I tabellen nedan redovisas befolkningsnettot inom kommunen under den senaste 

tioårsperioden uppdelat på födelsenetto, inrikes samt utrikes flyttnetto. Statistiken visar 

att de senaste årens befolkningsökningen härrör från ett stort utrikes flyttnetto samt att 

inrikes flyttnetto varit negativt under varje enskilt år under perioden. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Befolkningsnetto 5 74 -129 197 93 293 182 -131 -38 13 

Födelsenetto -54 -16 -88 -47 -16 -26 3 -34 31 -40 

Flyttnetto (inrikes) -242 -228 -409 -430 -547 -377 -568 -601 -330 -148 

Flyttnetto (utrikes) 299 320 369 674 630 678 747 484 267 200 

 

Födelsenetto, inrikes- samt utrikes flyttnetto i Lindesbergs kommun, 2009–2018. Källa: SCB 

Befolkningsprognos 

Enligt kommunens egen befolkningsprognos (framtagen i mars 2020) väntas 

befolkningen i kommunen fram till utgången av 2028 öka med 1,2 procent, motsvarande 

drygt 288 invånare. 



Befolkningsprognos för Lindesbergs kommun, 2019–2027 Källa: Lindesbergs kommun 

Hushållsstruktur 

Hushållsstrukturen i kommunen speglar riksgenomsnittet relativt väl. Andelen hushåll 

med två personer är något högre i Lindesbergs kommun samtidigt som inslaget av 

större hushåll är något mindre än i riket som helhet. Andelen ensamhushåll är i paritet 

med övriga riket. 

  Antal hushåll Andel av hushållen Andel riket 

1 person 4 431 39,8% 39,8% 

2 personer 3 756 33,8% 30,3% 

3 personer 1 209 10,9% 11,7% 

4 personer 1 117 10,0% 11,7% 

5 personer 365 3,3% 4,2% 

6 personer 140 1,3% 1,3% 

7+ personer 103 0,9% 0,9% 

Totalt 11 121   

Hushållsstruktur, 2019. Källa: SCB 

Hushållens ekonomi 

Medelinkomsten i Lindesbergs kommun uppgick under 2018 till drygt 286 900 kronor, 

vilket är klart lägre än snittet för såväl Örebro län som riksgenomsnittet. 

Ålder Lindebergs kommun Örebro län Riket 

20–24 år 194,3 164,5 165,2 

25–29 år 249,1 244,7 253,1 

30–44 år 306,5 324,4 351,4 

45–64 år 349,2 369,0 397,4 

65+ år 237,1 241,8 255,6 

Totalt 20+ år 286,9 294,7 318,2 

Medelinkomst (tkr), 2018. Källa: SCB 

Andelen arbetslösa i Sverige, mätt som andel öppet arbetslösa och sökande i program 

med aktivitetsstöd i förhållande till den registerbaserade arbetskraften, har under de 
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senaste åren minskat och uppgick 2019 till 7,0 procent, samma nivå som 2018. 

Arbetslösheten i Lindesbergs kommun uppgick i slutet av 2019 till 7,7 procent enligt 

Arbetsförmedlingens statistik, vilket är lite högre jämfört med läns- och rikssnitt. Även 

ungdomsarbetslösheten är högre jämfört med både Örebro län och riket som helhet. 

Jämfört med föregående år har arbetslösheten i Lindesbergs kommun ökat.  

  Samtliga 16–64 år  Ungdomar 18–24 år  

  2018 2019 2018 2019  

Lindesbergs kommun  7,3%  7,7%  9,3%  10,4%  

Örebro län  7,2%  7,4%  9,4%  9,2%  

Riket  7,0%  7,0%  8,9%  8,6%  

Arbetslöshet, 2018–2019. Källa: Arbetsförmedlingen 

In och utpendling 

Det anges av många intervjuade att det är enkelt att pendla till och från Lindesberg, 

tåget vinner till och med över bilen på sträckan Lindesberg - Örebro. Nedan är 

ungefärliga pendlingstider till och från Lindesberg (källa Google Maps).  

 Restider i minuter  

 Buss/Tåg Bil 

Lindesberg-Örebro 28 39 

Lindesberg-Nora  25 

Lindesberg-Kopparberg 26  

Lindesberg-Karlskoga  60 

Lindesberg-Västerås 100 (1 byte) 84 

 

 

 In och utpendling (SCB 2018) 

 Inpendlare Utpendlare 

Hela kommunen  2 642 2 828 

Män  1 408 1 685 

Kvinnor  1 234 1 143 

 

Att notera är att det är ungefär lika många som pendlar in respektive ut från 

Lindesbergs kommun varje dag, liksom ungefär lika många män som kvinnor som 

pendlar. Bra kommunikationer bedöms attrahera boende, något som upplevs svagt 

marknadsfört från kommunens sida vid intervjuer. Inpendling bör hanteras och beaktas 

tydligare. 

 



 

Marknadsförutsättningar 

Bostadsbestånd och boendeformer 

Inom Lindesbergs kommun finns, enligt SCB:s statistik, omkring 11 980 bostäder varav 

cirka 7 180 är småhus Omkring 4 040 bostäder utgörs av flerbostadshus och resterande 

6 procent utgörs av övriga hus och specialbostäder. Nedan redovisas boendeformer i 

procent. I förhållande till riket som helhet utgör småhus en relativt stor andel av 

bostadsbeståndet, medan andelen flerbostadshus utgör en relativt liten andel.  

 

FÖRDELNING AV BOSTADSBESTÅNDET I LINDESBERGS KOMMUN SAMT RIKET, 2018. KÄLLA: SCB 
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Sett till de olika boendeformerna bor omkring 68 procent av befolkningen i Lindesbergs 

kommun i småhus, cirka 21 procent i hyresrätt och knappt 8 procent i bostadsrätt. 

Småhus med äganderätt är den vanligaste boendeformen bland samtliga åldersgrupper. 

En större tydlighet kring andel invånare inom respektive boendeform i de olika 

åldersgrupperna illustreras i diagrammet nedan. Statistiken ger enbart en 

ögonblicksbild men indikerar stora flyttströmmar till äganderätt i småhus från övriga 

boendekategorier i åldersgrupperna 30–39 samt 40–49 år. Detta stöds även av 

genomförda intervjuer där många anger att man tidigt går från hyresrätt till småhus. 

Andelen boende i småhus minskar sedan i takt med att befolkningen åldras samtidigt 

som andelen boende i flerbostadshus och specialbostäder ökar från det att invånarna i 

kommunen fyllt 60 år. 

 

Andel invånare per boendeform i Lindesbergs kommun, 2018. Källa: SCB 

Nyproduktion 

I nedanstående tabell redogörs för nyproduktionen av bostäder i Lindesbergs kommun 

mellan 2009 och 2018. Det totala antalet färdigställda bostäder under perioden uppgår 

till 258, varav majoriteten av nyproduktionen skett i flerbostadshus och resterande i 

småhus. Bortsett från 22 bostadsrätter under 2018 har samtliga bostäder i 

flerbostadshus utgjorts av hyresrätter. 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
 

Medel 

Flerbostadshus 0 0 22 0 0 4 0 85 0 92   20 

Småhus 6 4 4 4 2 6 5 8 11 5   6 

Totalt 6 4 26 4 2 10 5 93 11 97   26 

Färdigställda bostäder i Lindesbergs kommun efter byggnadstyp, 2009–2018. Källa: SCB 

 

I Bostadsmarknadsenkäten 2018 uppger Lindesbergs kommun att det i dagsläget råder 

ett underskott på bostäder i hela kommunen samt att situationen med bostadsbrist 

väntas kvarstå, åtminstone de tre närmaste åren. Förväntat antal påbörjade bostäder 
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under 2018 uppgick till omkring 101, varav 86 i flerbostadshus och 15 i småhus. Under 

2019 prognostiseras 51 bostäder påbörjas, varav 36 i flerbostadshus och 15 i småhus. 

Bostadshyresmarknaden  

I Lindesbergs kommun finns ett fåtal större aktörer på bostadshyresmarknaden, där det 

kommunala bolaget Lindesbergsbostäder (LIBO) är det största med drygt 1 300 

lägenheter. Andra större bolag är Akka Egendom, Samuel Karlsson Fastigheter och 

Byggnadsfirman Lund. Vakansgraden bedöms överlag som låg. Inom LIBO:s bestånd 

uppgår vakansgraden till under två procent, varav merparten av de lediga lägenheterna 

är under renovering.  

Bostadsrättsmarknaden 

Under 2018 genomfördes cirka 100 bostadsrättsaffärer inom kommunen, varav cirka 80 

procent av dessa berörde objekt i Lindesbergs tätort. Priserna i tätorten uppgick under 

året till mellan cirka 2 700 och 13 400 kronor per kvadratmeter (med ett genomsnitt om 

cirka 7 500 kronor per kvadratmeter) eller mellan cirka 145 000 och 1 310 000 kronor 

per objekt (med ett genomsnitt om cirka 520 000 kronor). Priserna är generellt något 

högre i västra delarna av tätorten. 

Drygt 20 bostadsrättsaffärer har under det gångna året genomförts i Frövi till priser 

som uppgått till mellan cirka 2 900 och 12 700 kronor per kvadratmeter (med ett 

genomsnitt om cirka 5 500 kronor per kvadratmeter) eller mellan cirka 130 000 och 

910 000 kronor per objekt (med ett genomsnitt om cirka 410 000 kronor). 

Småhusmarknaden 

 

Prisutveckling småhus, källa: Svensk Mäklarstatistik. K/T-talet (köpeskillingskoefficienten) anger förhållandet mellan erlagd 

köpeskilling och fastighetens taxeringsvärde vid en viss tidpunkt) 

Under 2018 genomfördes cirka 300 småhusaffärer inom kommunen, varav cirka 25 

procent av dessa berörde objekt i Lindesbergs tätort. Priserna i tätorten uppgick under 

året till mellan cirka 5 700 och 39 100 kronor per kvadratmeter (med ett genomsnitt om 

cirka 13 700 kronor per kvadratmeter) eller mellan cirka 320 000 och 4 300 000 kronor 

per objekt (med ett genomsnitt om cirka 1 700 000 kronor). Sett till kommunen som 
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helhet uppgår priserna i snitt till mellan cirka 300 och 40 200 kronor per kvadratmeter 

(med ett genomsnitt om cirka 10 000 kronor per kvadratmeter) eller mellan cirka 

65 000 och 5 000 000 kronor per objekt (med ett genomsnitt om cirka 1 120 000 

kronor). Under den senaste tioårsperioden har priserna i kommunen som helhet stigit 

med cirka 60 procent (i paritet med utvecklingen i riket som helhet). I tabellen nedan 

redovisas genomsnittliga småhuspriser i kommunens största tätorter med bakgrund i 

affärer som genomförts under 2018. 

Ort Kronor per objekt Kronor per kvadratmeter 

Lindesberg 1 700 000 13 700 

Frövi 1 210 000 9 500 

Storå (inklusive Guldsmedshyttan) 730 000 6 800 

Fellingsbro 680 000 6 200 

Vedevåg 1 210 000 8 100 

Ramsberg 720 000 6 700 

Löa 760 000 7 500 

  



Behov och efterfrågan 

Förutsättningar på bostadsmarknaden – nationellt perspektiv 

Sverige befinner sig i ett extremt gynnsamt ränteläge till följd av den expansiva 

penningpolitik som Sveriges Riksbank bedrivit under de senaste åren. De låga 

styrräntorna har pressat ned bankernas bostadsräntor och givit bostadskonsumenter 

möjlighet att efterfråga bostäder till allt högre priser. Detta har, tillsammans med ett 

under flera år lågt bostadsbyggande, genererat stigande priser på såväl småhus som 

bostadsrätter runt om i landet.  

Sedan hösten 2017 har det dock varit turbulent på privatbostadsmarknaden i Sverige 

med vikande priser inom primärt storstadsregionerna, men även i stora delar av övriga 

landet. Såväl bostadsutvecklare som fastighetsmäklare rapporterar om att 

nyproducerade bostadsrätter blir alltmer svårsålda och att spekulationsköp så gott som 

försvunnit. Flera exempel finns också där bostadsrättsprojekt konverteras om till 

hyresrättsprojekt eller där köpare erbjuds någon typ av rabatt. Den trenden har 

däremot inte setts i Lindesbergs kommun utan prisutvecklingen har varit relativt 

konstant och har haft en jämn ökningstakt. Trenden i Sverige är dock viktig att ha med 

sig i framtida planering av bostadsförsörjningen i kommunen. 

Prisnedgång nationellt bedöms primärt vara driven av ett ökat utbud och en ökad 

osäkerhet kring den framtida marknadsutvecklingen snarare än hushållens ekonomi, 

som är fortsatt god. De nya amorteringskraven som trädde ikraft i juni 2016 respektive 

mars 2018 minskar också den del av befolkningen som har råd att efterfråga en ny 

bostad, framförallt i storstadsregionerna där priserna är högst och genomslaget bedöms 

ha varit som störst i Stockholmsregionen. 

Behovet av bostäder är emellertid fortsatt stort. I Boverkets bostadsmarknadsenkät 

anger 240 kommuner att man har underskott på bostäder, totalt sett. Som en följd av 

bostadsbristen har efterfrågan på att investera i nyproducerade hyresrätter ökat under 

senare år.  

Vad gäller bostadstadsbyggandet har aktiviteten totalt sett minskat i Sverige under 2018 

med anledning av turbulensen på privatbostadsmarknaden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bostadsbehov för särskilda grupper 

Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjning ska varje kommun planera för 

bostadsförsörjningen i syfte att ge alla kommuninvånare förutsättningar för ett bra 

boende. Invånarnas förutsättningar och behov är av varierande karaktär varför en 

övergripande redovisning kring boendesituationen för olika målgrupper inom 

befolkningen görs nedan. Sammanställningen tar även fasta på om det finns eventuella 

indikationer som kan komma att påverka bostadsbehovet framgent. 

Unga vuxna 

Unga vuxnas betalningsförmåga är ofta begränsad vilket bidrar till att 

befolkningsgruppen sällan kan efterfråga bostäder i nyproduktion vars priser eller 

hyresnivåer i allmänhet är markant högre än i det äldre beståndet. Ungdomsbostäder 

finns i form av mindre antal i form av elevboende på Lindeskolan. Under 2019 har tolv 

ungdomslägenheter (cirka 35 kvadratmeter med sovloft) färdigställas i kvarteret 

Bagaren. 

Vid utgången av 2018 var den största andelen unga vuxna, i åldersgruppen 20–24 år, 

bosatta i småhus med äganderätt, vilket tyder på att en viss andel av befolkningen i 

angiven ålderskategori bor kvar i sitt föräldrahem alternativt har möjlighet att 

efterfråga detta typ av boende redan i tidig ålder, hänsyn taget till det förhållandevis 

låga prisläget i kommunen. Andelen boende i småhus uppgick till omkring 50 procent 

samtidigt som andelen boende i hyresrätt respektive bostadsrätt uppgick till cirka 39 

samt 9 procent. 

Den aktuella befolkningsgruppen bedöms främst efterfråga mindre lägenheter. Några 

riktade åtgärder som syftar till att förändra boendesituationen hos unga vuxna och 

studerande bedöms dock inte behöva vidtas i dagsläget då det historiskt sett varit ett 

negativt flyttnetto i åldrarna 19 till 25 år och att en negativ befolkningstillväxt 

prognostiseras under de kommande nio åren. Denna bild delas också av tillfrågade 

personer inom och utanför kommunen.  

Barnfamiljer 

Barnfamiljer är en tämligen heterogen grupp med varierande resurser och behov. 

Gemensamt för gruppen är dock att många efterfrågar större boenden, ofta småhus med 

äganderätt. Ur denna synvinkel utgör Lindesbergs kommun ett fullgott alternativ för 

barnfamiljer att bosätta sig i, med en väldigt hög andel småhus. 

Under den senaste tio åren har en kontinuerlig inflyttning av barnfamiljer skett till 

kommun och även framöver väntas antalet personer i åldrarna 0 till 18 år öka. Även 

framgent bedöms det därför finnas visst underlag för en fortsatt efterfrågan på småhus i 

kommunen. Vid intervjuer framkommer att det visserligen går att finna småhustomter 

för barnfamiljer men inte i tillräckligt attraktiva lägen. 

Äldre 

I dagsläget utgör invånare som är 65 år eller äldre drygt 24 procent av befolkningen i 

kommunen. Under den kommande nioårsperioden prognostiseras den äldre 

befolkningen vara den del av befolkningen som växer mest och vid utgången av 2027 



förväntas andelen invånare 65 år eller äldre uppgå till drygt 26 procent. Detta motsvarar 

en reell tillväxt om 338 personer. I dagsläget bor cirka 77 procent av åldersgruppen 60–

69 år i småhus, omkring 7 procent i bostadsrätt och 14 procent i hyresrätt. Andelen 

boende i specialbostad uppgår till 1 procent i ålderskategorin. I åldersgruppen 70–79 år 

är fördelningen 71, 10, 16 och 3 procent medan fördelningen i åldersgruppen 80+ är 45, 

14, 25 respektive 16 procent. Således är flyttmönstret från småhus till flerbostadshus 

som tydligast först efter invånarna fyllt 80 år. Generellt brukar dessa flyttar ske något 

tidigare i åldrarna men är till stor del beroende på invånarnas generella hälsa, skillnad i 

boendekostnader mellan ägt boende och andra boendeformer och den faktiska 

tillgången på alternativa boendeformer. 

Äldres bostadsbehov är av skiftande karaktär varför olika typer av bostäder efterfrågas.  

Behovet av att flytta kan dessutom uppstå mycket snabbt inom befolkningsgruppen. Till 

skillnad från exempelvis unga vuxna som ofta har svårt att etablera sig på 

bostadsmarknaden har äldre redan en bostad och problemet inom befolkningsgruppen 

är snarare att hitta lämpliga alternativ när de behöver flytta. 

Socialförvaltningen har idag ett särskilt boende i Fellingsbro, ett i Frövi, tre i centrala 

Lindesberg och ett i Storå. I dagsläget finns inte några trygghetsboenden i kommunal 

regi. Det har gjorts en utredning om framtida boendeformer där äldre medborgare 

efterfrågar trygghetsboende, där det inte behövs något biståndsbeslut för att få en 

lägenhet. Trygghetsaspekten är viktigt för den äldre för att den ska kunna flytta till 

annat boende än där den bott i många år. 

I takt med en växande äldre befolkning bedöms vikten av att hitta alternativa 

boendeformer bli allt viktigare, främst så kallande mellanformer som inte är 

behovsprövade. Utöver en ökad boendekvalité för äldre skulle det även bidra till en ökad 

rörlighet på bostadsmarknaden och ett mer effektivt nyttjande av det befintliga 

bostadsbeståndet. Samtidigt är äldres benägenhet att flytta vanligtvis låg och 

befolkningsgruppen väljer ofta att bo kvar i sina hem. Följaktligen bedöms även behovet 

av åtgärder och bostadsanpassningar i det vanliga hemmet bli ett allt vanligare inslag 

framöver. 

Personer med funktionsnedsättning 

Många personer med funktionsnedsättning saknar arbete eller sysselsättning varför 

bostaden får en större betydelse för personer i denna befolkningsgrupp än för övriga 

grupper. Bostaden behöver kunna tillgodose delar av livet som andra får genom aktivitet 

utanför sin bostad. 

Socialförvaltningen har idag 15 LSS boenden och ser ett visst behov av att utöka med 

ytterligare boenden inom planperioden. Under de senaste fem åren har två nya LSS 

boenden öppnats i centrala Lindesberg. Kommunen upplever att den enskilde individen 

önskar boendeplats i centralorten.  

Personer med funktionsnedsättning efterfrågar dock inte alltid lösningar i form av 

kollektiva boenden. Ofta efterfrågas individuella boendelösningar varför insatser för att 

anpassa befintliga bostäder i beståndet bedöms som troligt framöver. 



Nyanlända flyktingar 

Kommunen ansvarar för bostadsförsörjningen för nyanlända som blivit beviljade 

uppehållstillstånd. Detta gäller för de som bor på anläggningsboende (ABO) men inte de 

som själva bosatt sig hos släkt och vänner (EBO). Kommunen har också ansvar för att 

ordna bostad åt eventuella kvotflyktingar. 

Det är regeringen som beslutar om antalet som ska omfattas av anvisningar för 

bosättning under det kommande året samt fördelning på länsnivå. 

Flyktingmottagandet i Lindesbergs kommun har i likhet med övriga delar av Sverige nu 

minskat något efter att ha ökat kraftigt de senaste åren. Under 2017 uppgick 

flyktingmottagandet i kommunen till 191 och under 2015 och 2016 uppgick 

motsvarande siffror till 352 respektive 244. Detta kan jämföras med exempelvis 2011 

och 2012 då mottagandet uppgick till 48 respektive 76. 

Länsstyrelsen beslutar om fördelningen inom respektive län genom kommuntalen. 

Sedan 2017 har Lindesbergs kommun anvisats 0 personer per år. Att göra långsiktiga 

prognoser vad avser utvecklingen i flyktingmottagandet är därför svår, eftersom 

fördelningen beslutas på annan än kommunal nivå. Beroende på hur utvecklingen 

kommer te sig framgent kan särskilda åtgärder behöva vidtas för att trygga 

bostadsfrågan och för att kunna erbjuda lämpliga boenden för nyanlända flyktingar i 

kommunen.  

Ensamkommande barn (EKB) bor i HVB-hem (Hem för vård eller boende), familjehem, 

stödboende eller träningslägenheter. För ensamkommande barn under 18 år med 

uppehållstillstånd har socialtjänsten etablerade processer för boendestöd och 

träningslägenheter i olika steg upp till 21 års ålder. 

Ekonomiskt svaga grupper 

Det finns en grupp personer som inte kan hitta boende inom det nybyggda beståndet. 

Det kan handla om låg betalningsförmåga, eller vissa fysiska och psykiska 

förutsättningar. Det handlar om både unga människor och vuxna. Många av de som inte 

har ekonomiska möjligheter att skaffa en egen bostad bor istället inneboende hos 

föräldrar eller någon kompis. Detta kan leda till trångboddhet då fler personer tvingas 

bo i samma bostad. 

En aspekt som spelar in på möjligheterna att få tillgång till en egen bostad är vilka 

inkomstkrav kommunens hyresvärdar ställer för de som är i behov av boende. I många 

fall kan kraven vara så pass höga att de försvårar för de som har svag ekonomi eller som 

tidigare varit skuldsatta. Lindesbergs kommuns allmännyttiga bostadsbolag, LIBO har 

även de inkomstkrav på potentiella hyresgäster. Något som skiljer LIBO från många 

andra hyresvärdar är dock att de under vissa premisser accepterar försörjningsstöd som 

en inkomst. 

Det är i huvudsak i det befintliga beståndet av äldre hyresrätter som kommunen kan 

tillgodose deras behov av bostad. 



 

Framtida bostadsbehov 

Att fastställa en lämplig nyproduktionstakt eller ett framtida bostadsbehov är 

komplicerat. I dess enklaste form kan behovet sägas vara likställigt med att det ska 

finnas en bostad per hushåll samt en mindre reserv som underlättar omflyttningar på 

marknaden. Det ska dock tilläggas att behovet inte är likställigt med efterfrågan, då vilka 

bostäder som de facto efterfrågas till mångt och mycket beror på den enskilda bostadens 

totalkostnad, läge och egenskaper samt hushållens ekonomiska förutsättningar. Som ett 

exempel på detta anger Boverket, när myndigheten har tagit fram ett kalkylerat 

bostadsbehov på nationell och regional nivå, att: 

”Den största utmaningen är dock den finansiella – för att de bostäder som behövs ska 

byggas fordras att finansieringen är på plats. Detta aktualiserar skillnaden mellan behov 

och efterfrågan: De nya bostäder som behövs kommer att bli verklighet först om dessa 

bostäder också kan efterfrågas till rådande pris- och kostnadsläge.” 

Hushållens ekonomi och hur stor andel av betalningssvaga grupper som svarar för 

bostadsbehovet är således väsentliga parametrar att beakta. Kritik har, främst under 

senare tid, väcks kring ett ur nationellt perspektiv alltför ensidigt bostadsbyggande där 

de bostäder som produceras främst riktar sig till hushåll med goda ekonomiska 

förutsättningar och att hushåll som har det sämre ställt således inte har möjlighet att 

efterfråga de bostäder som nyproduceras. Vid planering och framtagande av nya 



detaljplaner och bostadsområden är det således av yttersta vikt att erhålla kunskaper 

om vad marknadens slutkunder efterfrågar och monetärt kan efterfråga. 

Samtidigt som nyproduktionstakten är av stor betydelse för det långsiktiga behovet är 

andelen nybyggda bostäder en mycket liten del av den totala marknaden såväl nationellt 

som i kommunen. Dagens situation på bostadsmarknaden beror till största del på hur 

det befintliga beståndet nyttjas. Ett tillskott av bostäder som möter den efterfrågan som 

finns ger dock upphov till flyttkedjor som exempelvis gör att äldre som är bosatta i stora 

villor kan flytta till mindre men centralt belägna lägenheter med god tillgång till service 

och kommunikationer. 

I syfte att få en översiktlig bild kring trolig nyproduktionstakt framgent i kommunen 

illustreras i diagrammet nedan ett översiktligt kalkylerat bostadsbehov. Vid estimerande 

av såväl framtida bostadsbehov som ett eventuellt uppdämt behov under de senaste tio 

åren har genomsnittlig hushållsstorlek i kommunen under 2018, vilken uppgår till cirka 

2,12 personer per hushåll, använts som nyckeltal. Kalkylerat bostadsbehov under den 

senaste tioårsperioden beräknas således genom att dividera den faktiska 

befolkningsökningen i kommunen med nu nämnda nyckeltal. Motsvarande har sedan 

gjorts för kommande nioårsperiod med Lindesbergs kommuns befolkningsprognos som 

underlag. 

Diagrammet visar att nyproduktionstakten i förhållande till det kalkylerade 

bostadsbehovet varit på en relativt låg nivå, framför allt mellan 2013 och 2015 då 

befolkningstillväxten tilltog. Planerat bostadstillskott under 2019, vilket dock avser 

påbörjade bostäder, indikerar att planerad nyproduktion väntas möta en något ökad 

efterfrågan relativt väl. 

 

Årlig nyproduktion i förhållande till kalkylerat bostadsbehov i Lindesbergs kommun, 2009–2027. Källa: SCB och Lindesbergs kommun 

I diagrammet nedan illustreras aggregerad nyproduktion i förhållande till aggregerat 

kalkylerat bostadsbehov. Den sammanlagda nyproduktionen i kommunen uppgår till 

258 bostäder under de senaste tio åren samtidigt som aggregerat kalkylerat 

bostadsbehov under samma period uppgår till 225 bostäder, vilket ger ett teoretiskt 
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bostadsunderskott om cirka 30 bostäder i kommunen. Tillkommande teoretiskt behov 

de kommande nio åren uppgår till cirka -100 bostäder, hänsyn taget till att befolkningen 

i kommunen de facto väntas minska. 

Aggregerad nyproduktion i förhållande till kalkylerat bostadsbehov i Lindesbergs kommun, 2009–2027. Källa: SCB och Lindesbergs 

kommun 

Det bör i sammanhanget beaktas att ovan angivet bostadsbehov inte tar hänsyn till 

eventuella ombyggnationer i eller rivningar av befintligt bestånd. Det bör även tilläggas 

att det teoretiska behovet och den faktiska efterfrågan på nya bostäder inte är likställiga, 

dock ger ovan resonemang en indikation på det framtida bostadsbehovet. Nyckeltalet 

om 2,12 personer per hushåll, vilket applicerats i beräkningarna ovan, är beroende av 

såväl ekonomiska faktorer och tillgång på bostäder som de enskilda invånarnas 

benägenhet att bilda hushåll och flytta hemifrån. 

Bedömd efterfrågan och bostadsbehov - intervjuresultat 

Förutom det underlag som har presenterats i form av tillgänglig statistik och analyser 

har även intervjuer genomförts med ett byggherrar, fastighetsmäklare och 

representanter från Lindesbergs kommun. Resultat från dessa källor är att Lindesbergs 

kommun märker av ett ökat intresse från byggbolag och fastighetsutvecklare 

För byggherrar så bedöms det intressant att äga liksom att bara bygga och sälja 

fastigheter i Lindesbergs kommun. Större lägenheter är mest intressant kombinerat med 

1:or. Merparten anser centrala Lindesberg som mest intressant följt av Frövi. Vattennära 

lägen premieras. Flyttkedjan med att äldre och yngre flyttar ut från centrala Lindesberg 

och barnfamiljer flyttar in bedöms trolig. Samtidigt sker trenden med ökat antal äldre 

som också innebär att äldre flyttar in till centrala delarna av staden.  

Lönsamhet, befolkningsutveckling, vattennära lägen och service och skola är viktiga 

faktorer för när områden bedöms intressanta av byggherrar. Det finns inga särskilda 

villkor eller faktorer som måste vara uppfyllda för byggherrar innan de tar beslut att 

investera utan detta avgörs från fall till fall. Helst går byggherrar in i planlagda områden 

med stor flexibilitet. Planmässigt bedöms kommunen ligga efter. 
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Det upplevs att Lindesbergs kommun är en bostadsmarknad med hög och växande 

efterfrågan, särskilt i centrala delarna samt i attraktiva lägen. Behov och efterfrågan 

bedöms möta varandra, samtidigt som det finns en bostadskö som anger att det finns 

underskott i de flesta bostadssegment. Detta är något som kan förklaras av en 

svårbedömd marknad.  

Efterfrågan på nyproducerade bostäder bedöms av marknadsaktörer som stark främst i 

centrala Lindesberg samt till viss del i Frövi och med en mindre efterfrågan i resten av 

kommunen. Det som främst efterfrågas är radhus och prisvärda lägenheter för yngre. 

Lägen nära vatten premieras. Ytterligare potential finns även i och med tillgängliga 

tomter men dessa bör marknadsföras och kommuniceras tydligare. 

Hyresrätter efterfrågas starkt i kommunen. Steget sker direkt från hyresrätt till villa i 

Lindesbergs kommun (man hoppar över bostadsrätt) vilket bör beaktas i planering. 3:or 

och 4:or efterfrågas i första hand samt mindre lägenheter för yngre. Antal rum är 

viktigare än yta.  

Vad gäller ägandeform avseende lägenheter bedöms hyresrätter mest attraktivt följt av 

bostadsrätter vars efterfrågan dock är mer svårbedömd (upplevs för dyra att bo i).  

Vad gäller bostadssituationen för särskilda grupper efterfrågas främst trygghetsboende. 

Äldre som vill bo naturskönt och tidigare utflyttare som nu vill bilda familj bedöms som 

det som främst söker sig till kommunen. De som söker sig från kommunen är främst 

yngre (merparten kvinnor) för att studera eller uppleva puls, men det anges även att de 

som inte får boende eller arbete är de som flyttar från kommunen.  

Sammantaget så efterfrågar yngre hyresrätter och barnfamiljer efterfrågar småhus. 

Äldres situation lyfts också upp där de efterfrågar trygghetsboende alternativt små 

lägenheter med hiss. Det bedöms viktigt att jobba med en attraktiv centrumkärna för 

just dessa grupper. Viss efterfrågan på detta även utanför Lindesbergs tätort finns, det 

finns dock en tröghet i omflyttningen. I Lindesbergs kommun är betalningsviljan något 

lägre än i angränsande kommuner. 

I intervjuer finns önskemål om att kommunen ska skapa fler färdiga detaljplaner och 

verka för en större markreserv. Kommunen bedöms sakna tomter och byggbar mark 

(detaljplanelagd mark). Även situationer med ad-hoc-lösningar uppkommer ibland 

vilket motverkar långsiktigt intresse för byggande i kommunen.  

Även tydligare kommunikation och marknadsföring i bostadsfrågan lyfts fram. Detta 

sammantaget bedöms skapa bättre förutsättningar för lönsam bostadsexploatering. Ett 

mer kommunalt proaktivt arbete med tydligare utdelning av ansvar bedöms också skapa 

mervärden. Vikten av att kommunen i sin roll ser till helheten hur kommunen arbetar 

med bostadsförsörjningsfrågor lyfts upp i intervjuer.  
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Bostadsförsörjningsprogram för Lindesbergs kommun 

2020–2024  
 

Beslut 
 

Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 
 
Bostadsförsörjningsprogram för Lindesbergs kommun daterat 
den 5 maj 2020 antas. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Varje mandatperiod ska kommunfullmäktige anta riktlinjer för  

bostadsförsörjningen. Riktlinjerna visar vad kommunen vill med 
det befintliga bostadsbeståndet och hur planeringen av nya 
bostäder ser ut.  

Varje kommun ska med riktlinjer planera för 
bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med planeringen ska 
vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i 
goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för 
bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.  

Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen 
samråda med berörda kommuner och ge länsstyrelsen, aktören 
med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet och andra 
regionala organ tillfälle att yttra sig.  

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av 
kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Förändras 
förutsättningarna för de antagna riktlinjerna ska nya riktlinjer 
upprättas och antas av kommunfullmäktige. Lag (2013:866).  

Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst 
innehålla följande uppgifter:  

1. kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av 
bostadsbeståndet,  

2. kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, 
och  

3. hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella 
och regionala mål, planer och program som är av 
betydelse för bostadsförsörjningen.  
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Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den 
demografiska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, 
bostadsbehovet för särskilda grupper och 
marknadsförutsättningar. Lag (2013:866). 
Kommunstyrelsen beslutade den 28 november 2018 att uppdra 
till Samhällsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till 
Riktlinjer för bostadsförsörjning. Arbetet genomförs med extern 
resurs och kostnaden belastar kommundirektörens anslag för 
utveckling.  

Svefa AB har levererat ett utkast till 
Bostadsförsörjningsprogram för Lindesbergs kommun. 
Kommundirektörens ledningsgrupp har utsett 
utvecklingsstrateg vid tillväxtförvaltningen som 
sammankallande till en arbetsgrupp för 
Bostadsförsörjningsprogrammet.  

Arbetsgruppen har efter leveransen från Svefa AB arbetat in 
ytterligare perspektiv från kommunens olika förvaltningar samt 
arbetat fram övergripande mål för bostadsförsörjningen och 
åtgärder för hur Lindesbergs kommun ska nå uppsatta mål i 
Bostadsförsörjningsprogrammet.  

I arbetsgruppen ingår representanter från socialförvaltningen, 
barn- och utbildningsförvaltningen, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, 
tillväxtförvaltningen samt Lindesbersbostäder AB.  

Arbetsgruppen har tagit hänsyn till inkomna remissyttranden. 

Förvaltningens förslag till beslut 

 
Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 
 
Bostadsförsörjningsprogram för Lindesbergs kommun daterat 
den 5 maj 2020 antas. 
_____ 

 
För åtgärd: 

Utvecklingsstrateg tillväxtförvaltningen 

För kännedom: 

Socialförvaltningen 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Tillväxtförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
Lindesbergsbostäder AB 
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Sammanfattning 

"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".  

Vision Lindesberg 2025 

Lindesbergs kommun är en kommun på frammarsch, något som märks extra mycket vad 

gäller bostäder. Behov, produktion och efterfrågan av bostäder är högre än på många år.  

Detta bostadsförsörjningsprogram syftar till att verka som riktlinjer för bostadsförsörjningen 

i enlighet med lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Utöver att uppnå de 

formella lagkraven ska detta dokument att fungera som ett strategiskt styrdokument för 

kommunens långsiktiga utveckling.  

Lindesberg kommuns mål 

Lindesbergs kommuns övergripande bostadspolitiska mål är att kunna erbjuda olika typer av 

goda boendemiljöer, bostäder och livsmiljöer där det ska finnas möjlighet att välja hur man 

vill bo både utifrån önskad standard och geografiskt läge i kommunen.  

I Lindesbergs kommun ska alla ges möjlighet att växa och förverkliga sina liv. Vare sig du är 

beroende av samhällets stöd eller inte ska du gammal som ung leva ett gott och tryggt liv i 

kommunen.  

Med den vackra Bergslagsnaturen som närmsta granne är det lätt att hitta ett hem att trivas i, 

från Kloten i norr till Fellingsbro i söder. Här finns de livliga centralorterna och landsbygdens 

lugn. Här bygger vi ett hållbart samhälle som inkluderar alla människor! 

Lindesbergs kommuns utveckling 

Lindesbergs kommun har under den gångna tioårsperioden haft en svagt positiv 

befolkningsutveckling. Samtidigt som den totala befolkningen vuxit i förhållandevis låg takt 

öka tillväxttakten bland kommunens äldre. För att skapa en attraktiv bostadsmarknad krävs 

även ett utbud av varierande boende- och upplåtelseformer för övriga åldersgrupper i 

kommunen. Under de senaste tio åren har det byggts både större och mindre bostadsprojekt i 

kommunen för att möta behov och efterfrågan.  

De senaste tio åren har det skett totalt 14 856 inflyttningar till Lindesbergs kommun samt 

14 176 utflyttningar, vilket genererar ett positivt flyttnetto om 588 individer aggregerat 

under perioden, eller i genomsnitt cirka 59 personer per år. 

 

Antal in- och utflyttningar till och från Lindesbergs kommun per ettårsklasser, 2009–2018. Källa: SCB 
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Flyttnettot är positivt i samtliga åldersgrupper mellan 0–18 år samt 26–43 år, vilket kan vara 

en indikation på att Lindesberg betraktas som en attraktiv kommun för barnfamiljer.  Störst 

procentuell ökning väntas hos den äldre befolkningen, över 65 år, där befolkningen väntas 

öka med 338 individer under perioden. Även i åldersgruppen 0–18 år väntas en positiv 

befolkningstillväxt och antalet individer i gruppen väntas öka med 159 personer under det 

kommande decenniet.  

Det är ungefär lika många som pendlar in- respektive ut från Lindesbergs kommun varje dag, 

liksom ungefär lika många män som kvinnor som pendlar.  

Det upplevs att Lindesbergs kommun är en bostadsmarknad med hög och växande 

efterfrågan, särskilt i centrala delarna samt i attraktiva lägen. Exempel på detta är 

småhusmarknaden där priserna i kommunen under den senaste tioårsperioden har stigit 

med cirka 60 procent (i paritet med utvecklingen i riket som helhet). 

 

 

Prisutveckling småhus, källa: Svensk Mäklarstatistik. K/T-talet (köpeskillingskoefficienten) anger förhållandet mellan erlagd köpeskilling och 

fastighetens taxeringsvärde vid en viss tidpunkt) 

Bostadsbestånd och boendeformer 

 

FÖRDELNING AV BOSTADSBESTÅNDET I LINDESBERGS KOMMUN SAMT RIKET, 2018. KÄLLA: SCB 
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Sett till de olika boendeformerna bor omkring 68 procent av befolkningen i Lindesbergs 

kommun i småhus, cirka 21 procent i hyresrätt och knappt 8 procent i bostadsrätt. Småhus 

med äganderätt är den vanligaste boendeformen bland samtliga åldersgrupper. 

Bedömd efterfrågan 

Efterfrågan på nyproducerade bostäder bedöms av marknadsaktörer som stark främst i 
centrala Lindesberg samt till viss del i Frövi och med en mindre efterfrågan i resten av 
kommunen. som främst efterfrågas i dagsläget är radhus och prisvärda lägenheter för yngre 
medan efterfrågan på bostäder för äldre förväntas stiga kommande år.  Som på så många 
andra ställen så premieras lägen nära vatten.  
 

Inledning 

"Lindesbergs kommun ska genom nydanade insatser, byggda på tradition och erfarenhet, vara det 

naturliga valet för näringsliv och boende i Bergslagen och angränsande delar av Mälardalen".  

Vision Lindesberg 2025

Boendeplanering i en kommun handlar om att analysera och bedöma behovet av 
förändringar i bostadsutbudet. Utgångspunkten är de sammanlagda kraven och önskemålen 
från olika delar av befolkningen och hur dessa krav och önskemål bedöms att utvecklas. 

Bostadsförsörjning handlar alltså inte bara om att undersöka behovet av nya bostäder utan 

också hur man hanterar det befintliga beståndet. Det är det befintliga beståndet som utgör 

det stora utbudet. Tillskott på nybyggda bostäder underlättar rörligheten på 

bostadsmarknaden, vilket leder till att fler kan hitta den bostad som är rätt för dem. Samtidigt 

bidrar en varierad nybyggnation till att bredda utbudet av boendeformer och därmed öka 

attraktiviteten i kommunen. 

En bra bostadsförsörjning med tillgång till attraktivt boende är en av nyckelfrågorna för en 

expanderande kommun. Kommunen har det övergripande ansvaret att se till att det finns 

goda bostäder för alla i kommunen. 

Lindesbergs kommun har ett starkt näringsliv och ett rikt föreningsliv, båda bidrar till en 

naturlig inpendling. Därför är det viktigt att kunna erbjuda attraktiva bostäder till potentiella 

inflyttare. Lika viktigt är det att ombesörja möjligheter för befintliga kommuninnevånarna att 

byta boendeform och boendeplats inom kommungränsen. 

En god boendemiljö handlar inte bara om själva bostaden utan också i stor utsträckning om 

miljön runt omkring. Det ska finnas goda boendemiljöer för alla, oavsett ålder, kön, etnisk och 

kulturell bakgrund eller funktionsnedsättning. Klimatförändringarna ställer dessutom allt 

större krav på att ett hållbart samhälle planeras och byggs. 

Strategisk markpolitik och god planberedskap är kommunens nycklar för att uppnå en god 

bostadspolitik. Tydliga ägardirektiv till kommunens bostadsbolag är av stor vikt då bolaget är 

en viktig motor för kommunens utveckling av bostäder, vilket är vanligt i kommuner av 

Lindesbergs storlek. 

Kommunen har sedan tidigare arbetat fram och antagit riktlinjer för bostadsförsörjning. 

Genom detta bostadsförsörjningsprogram erbjuds en utökad analys där förankring och dialog 

varit viktigt som beslutsunderlag för bostadsplanering i kommunen.
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Bakgrund och syfte 

Bakgrund 

Lindesbergs kommun har under den gångna tioårsperioden haft en svagt positiv 

befolkningsutveckling. Samtidigt som den totala befolkningen vuxit i förhållandevis låg 

takt ökar tillväxttakten bland kommunens äldre. Under det senaste decenniet har 

antalet invånare som är 65 år eller äldre ökat med nästan 1 000 personer, medan 

kommunen som helhet ökat med knappt 500 invånare. Även framöver väntas den 

största delen av befolkningstillväxten ske i den äldre åldersgruppen, vilket ställer krav 

på kommunal planering och att förutsättningar skapas för lämpliga boendeformer för 

kommunens äldsta. 

För att skapa en attraktiv bostadsmarknad krävs även ett utbud av varierande boende- 

och upplåtelseformer för övriga åldersgrupper i kommunen. Under de senaste tio åren 

har det byggts både större och mindre bostadsprojekt i kommunen. Ett tillskott av 

bostäder som möter den efterfrågan som finns ger upphov till flyttkedjor som 

exempelvis gör att äldre som är bosatta i villor kan flytta till mindre men centralt 

belägna lägenheter med god tillgång till service och kommunikationer och det befintliga 

beståndet kan på så vis nyttjas bättre. 

Underlag i detta bostadstadsförsörjningsprogram är dels tillgänglig statistik och 

analyser och dels sammanställning från genomförda intervjuer med ett antal 

nyckelpersoner i Lindesbergs kommun. Resultat från dessa källor är att Lindesbergs 

kommun märker av ett ökat intresse från byggbolag och fastighetsutvecklare. 

Kommunen får idag förfrågningar från byggherrar som är intresserade av att utveckla 

nya projekt, både för verksamheter och framförallt för bostäder. Med det ökade 

intresset läggs nu ytterligare fokus på hur kommunen kan utvecklas på bästa sätt med 

ett ökat byggande med fortsatt ambition om hög kvalitet och trivselfaktor i 

samhällsbyggandet.  
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Syfte 

Det nu framtagna bostadsförsörjningsprogrammet syftar till att verka som riktlinjer för 

bostadsförsörjningen i enlighet med lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.  

Bilagt till programmet finns analyser kring befolkningens utveckling och 

sammansättning, bostadsbyggande och utveckling på bostadsmarknaden samt 

resonemang kring framtida bostadsbehov. Dessa utgör planeringsförutsättningar samt 

grund för bedömning av behov och efterfrågan. 

Utöver att uppnå de formella lagkraven syftar detta dokument att fungera som ett 

strategiskt styrdokument för kommunens långsiktiga utveckling. Programmet syftar 

också till att visa på viktiga insatsområden och peka på trender med bäring på 

bostadsförsörjningsfrågan. Bostadsförsörjningsprogrammet har som syfte att fastställa 

de mål och riktlinjer för bostadsförsörjning som ska gälla i kommunen.  

Dokumentet ska: 

 Vara utgångspunkt när nya planeringsdirektiv ska beslutas 
 Vara informationsbärare mot marknad och allmänhet 
 Utgöra ett beslutsunderlag för agerande i bostadsfrågor för olika aktörer 
 Samverka med andra kommunala relevanta planer och program   
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Kommunens ansvar och målbild 

Kommunernas bostadsförsörjningsansvar 

Bestämmelserna kring kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen regleras i lag 

(2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar och innebär bland annat att: 

”1 § Varje kommun ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet 

med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda 

bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen 

förbereds och genomförs. Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen 

samråda med berörda kommuner och ge länsstyrelsen, aktören med ansvar för regionalt 

tillväxtarbete i länet och andra regionala organ ges tillfälle att yttra sig. 

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under varje 

mandatperiod. Förändras förutsättningarna för de antagna riktlinjerna ska nya riktlinjer 

upprättas och antas av kommunfullmäktige.  

2 § Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst innehålla följande uppgifter:  

1. kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet,  

2. kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och  

3. hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och 

program som är av betydelse för bostadsförsörjningen. 

Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av 

efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och 

marknadsförutsättningar. Lag (2013:866).” 

Nationella mål 

Enligt Boverket (’Bostadsmarknad och byggande’, 2014-10-23) är målet för bostads-

marknadspolitiken: 

”Långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett 

utbud av bostäder som svarar mot behoven.”  

Boverket inkluderar mål för bostadsmarknadspolitiken på nationell nivå till att även 

överväga möjligheterna att stärka hyresrättens ställning, underlätta för studenter och 

unga, och bredda stödet för boendelösningar för äldre. 
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Regionala mål 

Region Örebro län lyfter i ”Tillväxt och hållbar utveckling i Örebro län, Regional 

utvecklings-strategi 2018–2030” att bostadsförsörjning och attraktiva miljöer är ett av 

tio prioriterade områden. För detta område anges att målen är att: 

”Etablera en regional planering för bostadsförsörjning med gemensamma målbilder och 

ökad samverkan. Förbättra förutsättningarna för bostadsbyggande vid en växande 

befolkning och som en utvecklingsfaktor vid en minskande befolkning. Skapa en gemensam 

plattform för bostadssökande för att kunna erbjuda en mångfald av alternativ oberoende 

av kommungränser. 

Det önskvärda läget är att år 2030 är bostadsmarknaden i balans i hela länet. Vi kan 

erbjuda olika typer av goda boendemiljöer, bostäder och livsmiljöer och det är lättare för 

arbetsgivarna att attrahera arbetskraft med rätt kompetens. Vi har skapat förutsättningar 

för boende där befolkningen ökar och förutsättningar för befolkningsutveckling där 

befolkningen åldras och minskar. Kommunerna är, och har varit, mycket aktiva och gett 

bostadsmarknaden så goda förutsättningar som möjligt. De nya bostäderna är byggda på 

ett miljövänligt sätt, de är energieffektiva och håller god arkitektonisk kvalitet.” 
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Vision 2030 

Lindesbergs kommuns övergripande bostadspolitiska mål är att kunna erbjuda olika 

typer av goda boendemiljöer, bostäder och livsmiljöer där det ska finnas möjlighet att 

välja hur man vill bo både utifrån önskad standard och geografiskt läge i kommunen.  

I Lindesbergs kommun ska alla ges möjlighet att växa och förverkliga sina liv. Vare sig du 

är beroende av samhällets stöd eller inte ska du gammal som ung leva ett gott och tryggt 

liv i kommunen.  

Med den vackra Bergslagsnaturen som närmsta granne är det lätt att hitta ett hem att 

trivas i, från Kloten i norr till Fellingsbro i söder. Här finns de livliga centralorterna och 

landsbygdens lugn. Här bygger vi ett hållbart samhälle som inkluderar alla människor! 

 

 

”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” 

      Vision 2030 
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Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av 

bostadsbeståndet 

Attraktiv boendekommun 

 

Mål: Lindesbergs kommun ska planlägga så att det finns en god planreserv av 

detaljplanelagd mark för bostäder och genom ett kontinuerligt utbud av attraktiva tomter 

och bostäder liksom social och teknisk infrastruktur vara ett starkt alternativ som 

boendekommun. 

 

Åtgärder 2020–2024: 

 Framtagande av markstrategi för att möta efterfrågan på attraktiva tomter och 

bostäder 

 Förbättra planeringsunderlag inför beslut samt peka ut områden som är 

intressanta för framtida exploatering och satsningar 

 Tillskapa 20 stycken klara villatomter mellan åren 2020–2022, främst i de mest 

efterfrågade områdena. 

 Tillskapa 5 stycken planlagd tomt för flerbostadshus mellan åren 2020–2022, 

främst i de mest efterfrågade orterna. 

 Fördjupad översiktsplan för Lindesberg ska vara antagen senast 2023 
 Investera för att möjliggöra för invånare att bo kvar i kommunens alla orter, samt 

locka potentiella invånare att välja andra orter än centralorten som bostadsort. 

Exempelvis investeringar i infrastruktur, parker, belysning samt gång- och 

cykelvägar. 

 Långsiktig planberedskap inom socialförvaltningen utifrån gällande lagstiftning 

 

Mål: Lindesbergs kommun ska bevara och utveckla smidiga processer för planläggning, 

markanvisning och bygglov  

 

Åtgärder 2020–2024: 

 Fortsatt arbete med korta handläggningstider och extern information 

 Ta fram projektmodell för exploateringsprojekt i Lindesbergs kommun 

 Stärka och effektivisera bygglovsprocessen 

 

Mål: Lindesbergs kommun ska stärka marknadsföringen av Lindesbergs kommun som en 

attraktiv boendekommun 

 

Åtgärder 2020–2024: 

 Tydlig marknadsförings- och kommunikationsstrategi gällande Lindesberg som 

boendekommun men även Lindesberg som pendlingskommun 
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Mångfald och variation i boendealternativ 

 

Mål: Lindesbergs kommun motverkar boendesegregation genom att stimulera till ett 

allsidigt bostadsbyggande i alla områden vad gäller upplåtelseformer, lägenhetsstorlekar 

och hustyper, som motsvarar invånarnas behov. 

 

Åtgärder 2020–2024: 

 Lindesbergsbostäder AB leder projektet Framtidens stadsdel (Björkhyttevägen 

och Lingonvägen i Lindesberg) där flera olika delprojekt blir viktiga insatser för 

att nå uppsatta mål, både kopplat till attraktiv kommun samt mångfald och 

variation i boendemiljön. 

 Skapa flyttkedjor genom bland annat nybyggnationer men även utveckling av det 

befintliga bostadsbeståndet 

 

Mål: Lindesbergs kommun ska locka en mångfald av byggaktörer till Lindesbergs 

kommun. Fler aktörer resulterar i ett mer omfattande bostadsbyggande, ett ökat intresse 

för bostadsmarknaden i kommunen och större mångfald bland de nybyggda bostäderna. 

 

Åtgärder 2020–2024: 

 Stärka relationer med privata aktörer och privata byggherrar och verka för en 

god dialog med Lindesbergs kommuns fastighetsägare och marknadsaktörer 

 Marknadsföra Lindesbergs kommun som en etableringskommun i olika forum, 

exempelvis mässor och exploatörsnätverk 

 Marknadsföra Lindesbergs kommun som en attraktiv boendekommun 

 
Uppföljning av mål och åtgärder 

 
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat mark- 

och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls 

samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas.  

Kommundirektörens ledningsgrupp har utsett en kommunövergripande arbetsgrupp 

som ska arbeta med att planera för måluppfyllelsen i Bostadsförsörjningsprogrammet 

samt uppföljning och utvärdering. Arbetsgruppen ansvarar även för eventuell revidering 

av planeringsförutsättningarna. I arbetsgruppen ingår representanter från alla 

kommunala förvaltningar samt det kommunala bostadsbolaget LIBO. 

För att kunna mäta och följa upp hur utvecklingen går kommer aktiviteter och 

uppföljningsindikatorer att redovisas till kommunstyrelsen. Mål och åtgärder kommer 

följas upp utifrån vilka kommunala förutsättningar som finns för att arbeta med 

bostadsförsörjningsfrågor samt vilka nationella institutionella ramverk som påverkar 

detta. 



 

LINDESBERGS KOMMUN 14 

I bilagan till programmet redovisas de analyser som ligger till grund får 

målskrivningarna och även för handlingsplanen. Det innefattar 

planeringsförutsättningar och analyser som berör demografi, bostadsbrist, befintligt 

bostadsbehov, framtida bostadsefterfrågan samt rörligheten på bostadsmarknaden. 

Utöver detta beskrivs även bostadsbehoven för särskilda grupper. 

 

Dessa planeringsförutsättningar är av stor vikt för att kommunstyrelsen ska kunna 

fullfölja sin ledningsfunktion gällande bostadsförsörjningen. Därför kommer en 

handlingsplan att utarbetas av den kommunövergripande arbetsgrupp utifrån 

planeringsförutsättningarna för att kunna möta de kommunala målen och åtgärderna. 

Statistiken bör, där det är möjligt, uppdateras minst vartannat år för att kunna hålla 

handlingsplanen aktuell utifrån behov och efterfrågan.  

 

Förutsättningar för bostadsbyggande 

God planberedskap 

Alla kommuner har en både direkt och indirekt påverkan på marknaden för bostäder 

genom det kommunala planmonopolet där det sker en planläggning av mark och vatten 

enligt plan- och bygglagen. En god planberedskap, inklusive en aktuell översiktsplan, 

detaljplaner och fördjupningsplaner, är en viktig förutsättning för att 

bostadsförsörjningsarbetet ska fungera. Lindesbergs kommun har en nyligen antagen 

översiktsplan och arbetar löpande med att upprätthålla en god planberedskap. 

Vidare krävs det ofta en bra dialog mellan ansvariga tjänstemän och marknadens 

aktörer.  Det åligger kommunen att prioritera och ställa krav, till exempel genom 

anvisningar och exploateringsavtal, för att säkra en bostadsförsörjning i linje med de 

politiska målen och ambitionerna.  

Relaterade dokument 

Utöver detta dokument finns flertalet andra styrande dokument i kommunen som har 

inverkan på bostadsförsörjningsfrågorna. De dokument som är närmst kopplat till detta 

bostadsförsörjningsprogram är antagna riktlinjer för markanvisningar i enlighet med ny 

lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar (SFS 2014:899) har trätt i kraft den 1 

januari 2015. Den nya lagen innehåller bestämmelse om riktlinjer för markanvisningar. 

2 § En kommun ska anta riktlinjer för markanvisningar. Riktlinjerna ska innehålla 
kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden 
för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar 
samt principer för markprissättning.  

En kommun som inte genomför några markanvisningar är inte skyldig att anta sådana 

riktlinjer. 

Vidare ändrades den 1 januari 2015 plan- och bygglagen (PBL). En ny bestämmelse 

infördes gällande riktlinjer för exploateringsavtal som säger att en kommun som avser 

att ingå exploateringsavtal ska anta riktlinjer för dessa avtal. Lindesbergs kommun har 

därför arbetat fram nya riktlinjer även för exploateringsavtal.  
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Detta program läses också lämpligen även tillsammans med bland annat översiktsplan 

för Lindesbergs kommun från 2019 (Dnr AKK2016/433).  

Andra viktiga förutsättningar 

Boverket lyfter i sin exempelsamling upp kommuner som arbetat på ett bra sätt med 

bostadsförsörjningsprogram ett flertal förutsättningar för att bostadsmarknaden ska 

fungera och som en kommun har möjlighet att påverka till en varierande grad. Vi vill här 

nämna följande som berör Lindesbergs kommun (text hämtat från Boverkets hemsida).  

Flyttkedjor 

En viktig del av en fungerande bostadsmarknad är att det finns rörlighet. En rörlig 

marknad skapar goda förutsättningar för att invånarna ska kunna byta bostad när deras 

liv förändras och en annan typ av bostad passar bättre. Till exempel, ett pensionerat par 

säljer sin villa för att flytta till en mindre bostadsrättslägenhet. En familj lämnar sitt 

radhus för att flytta in i villan, och ett ungt par som bestämt sig för att flytta ihop lämnar 

varsin hyresrättslägenhet för att flytta in i det nu lediga radhuset. Detta är ett exempel 

på en flyttkedja, och visar hur tillkomsten av en bostadsrättslägenhet på marknaden kan 

få till följd två lediga hyresrätter. 

Vakansgrad och Bostadskö 

Det behöver finnas en viss andel lediga hyreslägenheter för att möjliggöra rörelse på 

bostadsmarknaden inom en kommun. Enligt Boverket kan den vakansgrad som behövs 

ligga mellan 1 och 3 % av lägenhetsbeståndet. Tillämpningen av ett kösystem kan bidra 

till ett snabbare och smidigare system för att fördela de bostäder som finns på 

marknaden, men fungerar också som en indikator för graden av bostadsbrist. 

Betalningsvilja och betalningsförmåga 

Betalningsviljan och betalningsförmågan hos de som bor i kommunen behöver matcha 

de priser som efterfrågas av hyresvärdar och säljare.  

Tillgänglighet 

Det behöver finnas lägenheter på bostadsmarknaden som är tillgängliganpassade och 

som utgör ett attraktivt alternativ för äldre. Om det finns tillgängliga lägenheter ökar 

chansen att äldre flyttar från sina villor, vilket därmed bidrar till rörlighet på 

marknaden.  

Samarbete mellan kommunen och det kommunala bostadsbolaget 

Kommunen har möjlighet att påverka både nyproduktion av bostäder och förvaltning av 

det befintliga beståndet genom det kommunala bostadsbolaget. Genom ägardirektiv till 

bolaget kan kommunen ställa krav och ge uppdrag som styr bolagets agerande för att 

verka för de strategier som kommunen beslutat om. 

Kommunal service och kommunikationer 

God kommunal service och kommunikationer, så som barnomsorg, handel, 

kollektivtrafik och IT-infrastruktur, är viktigt både för att locka nya människor att 

bosätta sig i kommunen och för att få byggherrar att vilja investera. Genom att fokusera 
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bostadsförsörjningen på att bättre utnyttja det befintliga beståndet och förtäta 

bebyggelsen i tätorterna kan kommunen försörja ett ökat antal av bostäder genom 

befintliga kommunikationer och kommunal service. Resurser bör i första hand läggas på 

att underhålla och utveckla det befintliga nätverket, istället för dyra investeringar i ny 

infrastruktur. Detta gynnar alla invånare som bor i berörda områden och inte bara 

nyinflyttade i nyskapade områden. 

Kommunalt stöd i bostadsfrågor 

Kommunen behöver även ta ansvar för att det finns stöd till grupper som har svårt att ta 

sig in på bostadsmarknaden. Detta kan ske till exempel genom bidrag, kommunala 

hyresgarantier eller kommunala hyreskontrakt. 

Summering och strategi 

Kommunens eget arbete 

Ett mer kommunalt proaktivt arbete med tydligare utdelning av ansvar bedöms skapa 

mervärden. De kommunala fördelarna med korta pendlingsavstånd och vackra 

vattennära lägen behöver kommuniceras tydligare.  För att nå de av kommunen 

uppsatta målen för bostadsförsörjning är förutsättningar kommunal ekonomi i balans, 

bättre samarbete samt en tydligare strategiarbete. Tydlighet kring hantering av 

exploateringskostnader (infrastruktur) och i viss mån tydliga spelregler för 

markanvisningar bör eftersträvas ytterligare. Ökad transparens över hur kommunen 

hanterar exploateringsfrågor och ibland en snabbare hantering är önskvärt.  

Befolkningsutveckling 

Befolkningsutvecklingen i kommunen har under de senaste åren varit svagt positiv och 

även framöver väntas en positiv befolkningsutveckling främst för åldersgruppen äldre, 

+65 år. Flyttströmmar, befolkningsprognoser och boendestatistik tyder sammantaget på 

ett ökat behov av bostäder inom främst hyresrätter och småhus samt anpassade boende 

för äldre. I reella termer väntas störst befolkningsökning bland kommunens äldsta vilket 

innebär att förutsättningar behöver skapas för bostäder som möter efterfrågan inom 

denna åldersgrupp. Strategi för att hantera och motverka demografiska förändringar bör 

beaktas med hänsyn till kommande bostadsbyggande.   

Bedömd efterfrågan på bostäder 

Efterfrågan på bostäder inom de mer centrala delarna av kommunen bedöms i dagsläget 

som god. Inom de centrala delarna finns primärt en efterfrågan på hyresrätter och 

bostadsrätter i flerbostadshus, medan efterfrågan på dessa boende- och 

upplåtelseformer är mycket liten i resterande delar av kommunen. Inom dessa delar 

bedöms efterfrågan istället till största del vara småhus med äganderätt. Resultat från 

intervjuer med marknadsaktörer samt tillgänglig statistik tyder stabil efterfrågan på 

bostäder. Mest attraktiva områden för bostäder bedöms vara Lindesberg centralort eller 

i Frövi, småhustomter även i kransorter.  



 

LINDESBERGS KOMMUN 17 

Nyproduktion 

Nyproduktionstakten i kommunen har det gångna decenniet, tack vare ett stort tillskott 

under de senaste åren, motsvarat det behov som befolkningstillväxten gett upphov till 

relativt väl. Framgent väntas befolkningen i kommunen de facto minska, vilket innebär 

att effektivt nyttjandet av befintligt bestånd torde kunna lösa delar av bostadsbehovet. 

Prisutveckling och investeringsintresse 

Prisutvecklingen på småhusmarknaden har under de senaste åren varit starkt positiv 

och i dagsläget uppgår priset för en genomsnittsvilla till drygt 1,1 miljoner kronor (1,7 

miljoner kronor i centralorten). Trots en god prisutveckling är differensen mellan 

successionspriser och bedömda nyproduktionspriser fortsatt stor, vilket till viss del 

torde hämma intresset för exploatering. Investeringsintresset bland fastighetsägare och 

bostadsutvecklare bedöms som förhållandevis gott, hänsyn taget till kommunens och 

stadens storlek. Differensen mellan hyresnivåer och bostadsrättspriser i befintligt 

bestånd ses dock som en risk som försvårar för nyproduktion. Den största efterfrågan 

bedöms främst finnas för mindre förtätningsprojekt inom centrala delar och områden i 

vattennära läge. 

Strategi 

Kommunalt arbetssätt 

Kommunen ska verka för en god planberedskap och ökat samarbete mellan olika 

aktörer. I detta arbete ingår översyn av strategiarbete och prioriteringar. En fungerande 

markpolitik är en förutsättning för framtida arbete.  

Ökad marknadsföring 

Lindesbergs kommun kommer fokusera på att tydligare kommunicera och 

marknadsföra kommunens fördelar som verkar för ett ökat bostadsbyggande: korta 

pendlingsavstånd, vackra och vattennära områden  

Förädla och förtäta stadskärnan 

Då Lindesbergs stadskärna till huvudsak består av exploaterad mark torde 

nyckelfaktorn vara att främja förtätningsprojekt inom exploaterade fastigheter, 

exempelvis genom mindre om- och tillbyggnader eller inom lågexploaterade fastigheter. 

Stadskärnan kan förädlas genom centrumutveckling och att utveckla en attraktiv och 

levande stadskärna idag men som också kan utvecklas för framtiden. För att ta tillvara 

på de goda värden och möjligheterna som Lindesberg har med sin vackra stadskärna är 

det gemensamma arbetet mellan aktörer en förutsättning (Levande stadskärnor Dnr 

2019/78). 

Ta tillvara på marknadsläget 

Efterfrågan på både byggbar mark och enskilda bostäder, såväl hyresrätter som 

bostadsrätter, bedöms i nuläget som mycket hög inom centrumnära lägen. 

Förutsättningar torde finnas för att öka inslaget av bostadsrättslägenheter inom de 

centrala delarna, något som bedöms saknas. 
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Prioritera flerbostadshus i de centrala delarna av staden och småhusbebyggelse i 

halvcentrala delar 

Det bedöms i dagsläget finnas en hög efterfrågan på bostäder i flerbostadshus i 

centrumnära lägen, såväl bostadsrätter som hyresrätter, medan efterfrågan inom 

segmentet bedöms som mycket liten inom övriga delar av kommunen. 

Bygg ut i takt med ökad efterfrågan i övriga kommunen 

Prisstatistik och övergripande bedömning indikerar stark efterfrågan i centrala 

Lindesberg och även Frövi medan efterfrågan på bostäder inom övriga delar av 

kommunen inte bedöms finnas i samma utsträckning, hänsyn taget till en förmodad hög 

risk och dålig exploateringsekonomi. 

Skapa attraktiva boendealternativ för äldre i centrala, strategiska lägen 

Antalet invånare över 65 år kommer, enligt tillgänglig befolkningsprognos, att öka 

stadigt under de kommande åren. I syfte att skapa flyttkedjor bör attraktiva bostäder för 

denna målgrupp skapas inom strategiska lägen, exempelvis med närhet till service och 

kommunikationer. Bristen på centralt belägna bostäder med hiss bedöms i dagsläget 

vara ett problem. 
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Kommunstyrelsen  2020-05-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §66/20   Dnr: KS 2018/348 

 

Bostadsförsörjningsprogram för Lindesbergs kommun 

2020–2024  
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Bostadsförsörjningsprogram för Lindesbergs kommun daterat 
den 5 maj 2020 antas. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Varje mandatperiod ska kommunfullmäktige anta riktlinjer för 
bostadsförsörjningen. Riktlinjerna visar vad kommunen vill med 
det befintliga bostadsbeståndet och hur planeringen av nya 
bostäder ser ut. 
 
Varje kommun ska med riktlinjer planera för 
bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med planeringen ska 
vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i 
goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för 
bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. 
 
Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen 
samråda med berörda kommuner och ge länsstyrelsen, aktören 
med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet och andra 
regionala organ tillfälle att yttra sig. 
 
Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av 
kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Förändras 
förutsättningarna för de antagna riktlinjerna ska nya riktlinjer 
upprättas och antas av kommunfullmäktige. Lag (2013:866). 
Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst 
innehålla följande uppgifter: 

1. kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av 
bostadsbeståndet, 

2. kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, 
och 

3. hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella 
och regionala mål, planer och program som är av 
betydelse för bostadsförsörjningen. 

 
Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den 
demografiska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, 
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 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2020-05-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

bostadsbehovet för särskilda grupper och 
marknadsförutsättningar. Lag (2013:866). 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 28 november 2018 att uppdra 
till Samhällsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till 
Riktlinjer för bostadsförsörjning. Arbetet genomförs med extern 
resurs och kostnaden belastar kommundirektörens anslag för 
utveckling. 
 
Svefa AB har levererat ett utkast till 
Bostadsförsörjningsprogram för Lindesbergs kommun. 
Kommundirektörens ledningsgrupp har utsett 
utvecklingsstrateg vid tillväxtförvaltningen som 
sammankallande till en arbetsgrupp för 
Bostadsförsörjningsprogrammet. 
 
Arbetsgruppen har efter leveransen från Svefa AB arbetat in 
ytterligare perspektiv från kommunens olika förvaltningar samt 
arbetat fram övergripande mål för bostadsförsörjningen och 
åtgärder för hur Lindesbergs kommun ska nå uppsatta mål i 
Bostadsförsörjningsprogrammet. 
 
I arbetsgruppen ingår representanter från socialförvaltningen, 
barn- och utbildningsförvaltningen, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, 
tillväxtförvaltningen samt Lindesbersbostäder AB. 
 
Arbetsgruppen har tagit hänsyn till inkomna remissyttranden. 
 
Tillväxtutskottets förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Bostadsförsörjningsprogram för Lindesbergs kommun daterat 
den 5 maj 2020 antas. 
_____ 

 

Meddelas för åtgärd 

Utvecklingsstrateg tillväxtförvaltningen 
 
För kännedom 

Socialförvaltningen 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Tillväxtförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
Lindesbergsbostäder AB 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 4 (22) 
 Sammanträdesdatum:  

Tillväxtutskottet 2020-05-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU §23/20   Dnr: KS 2018/348 

 

Bostadsförsörjningsprogram för Lindesbergs kommun 

2020–2024  
 

Beslut 
 

Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 
 
Bostadsförsörjningsprogram för Lindesbergs kommun daterat 
den 5 maj 2020 antas. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Varje mandatperiod ska kommunfullmäktige anta riktlinjer för  

bostadsförsörjningen. Riktlinjerna visar vad kommunen vill med 
det befintliga bostadsbeståndet och hur planeringen av nya 
bostäder ser ut.  

Varje kommun ska med riktlinjer planera för 
bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med planeringen ska 
vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i 
goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för 
bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.  

Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen 
samråda med berörda kommuner och ge länsstyrelsen, aktören 
med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet och andra 
regionala organ tillfälle att yttra sig.  

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av 
kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Förändras 
förutsättningarna för de antagna riktlinjerna ska nya riktlinjer 
upprättas och antas av kommunfullmäktige. Lag (2013:866).  

Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst 
innehålla följande uppgifter:  

1. kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av 
bostadsbeståndet,  

2. kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, 
och  

3. hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella 
och regionala mål, planer och program som är av 
betydelse för bostadsförsörjningen.  
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Tillväxtutskottet 2020-05-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den 
demografiska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, 
bostadsbehovet för särskilda grupper och 
marknadsförutsättningar. Lag (2013:866). 
Kommunstyrelsen beslutade den 28 november 2018 att uppdra 
till Samhällsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till 
Riktlinjer för bostadsförsörjning. Arbetet genomförs med extern 
resurs och kostnaden belastar kommundirektörens anslag för 
utveckling.  

Svefa AB har levererat ett utkast till 
Bostadsförsörjningsprogram för Lindesbergs kommun. 
Kommundirektörens ledningsgrupp har utsett 
utvecklingsstrateg vid tillväxtförvaltningen som 
sammankallande till en arbetsgrupp för 
Bostadsförsörjningsprogrammet.  

Arbetsgruppen har efter leveransen från Svefa AB arbetat in 
ytterligare perspektiv från kommunens olika förvaltningar samt 
arbetat fram övergripande mål för bostadsförsörjningen och 
åtgärder för hur Lindesbergs kommun ska nå uppsatta mål i 
Bostadsförsörjningsprogrammet.  

I arbetsgruppen ingår representanter från socialförvaltningen, 
barn- och utbildningsförvaltningen, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, 
tillväxtförvaltningen samt Lindesbersbostäder AB.  

Arbetsgruppen har tagit hänsyn till inkomna remissyttranden. 

Förvaltningens förslag till beslut 

 
Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 
 
Bostadsförsörjningsprogram för Lindesbergs kommun daterat 
den 5 maj 2020 antas. 
_____ 

 
För åtgärd: 

Utvecklingsstrateg tillväxtförvaltningen 

För kännedom: 

Socialförvaltningen 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Tillväxtförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
Lindesbergsbostäder AB 
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 Personalenheten 
Carina Fyrpil 
 0581-810 20 
carina.fyrpil@lindesberg.se 

  

 

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

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

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 

Svar från Lindesbergs kommun gällande Nora kommuns ansökan 

om att ingå i gemensam nämnd för företagshälsa och tolk- och 

översättarservice 

Förslag till beslut 

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att besluta: 

 För sin del godkänna samverkansavtal mellan Region Örebro län, 
Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Laxå kommun, 
Lekebergs kommun, Lindesbergs kommun, Ljusnarsbergs kommun 
och Nora kommun avseende samverkan angående företagshälsovård 
samt tolk- och översättarservice med giltighet från och med 2020-10-
01. 

 Från samma tidpunkt anta reglemente för den gemensamma nämnden 
för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice. 

 Tidigare samverkansavtal mellan Region Örebro län, Örebro kommun, 
Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Laxå kommun, Lekebergs 
kommun, Lindesbergs kommun och Ljusnarsbergs kommun upphör 
när det nya samverkansavtalet träder i kraft. 

 Tidigare reglemente för den gemensamma nämnden för 
företagshälsovård och tolk- och översättarservice upphör när det nya 
reglementet träder i kraft. 

 Beslutet för sin giltighet förutsätter samstämmiga beslut av 
regionfullmäktige samt kommunfullmäktige i Örebro, Kumla, 
Hallsberg, Laxå, Lindesberg, Lekeberg, Ljusnarsberg och Nora 
kommun. 

 
Ärendebeskrivning 

En begäran från Region Örebro län har inkommit till Lindesbergs kommun. 
Där föreslås ansökan från Nora kommun om att ingå i den gemensamma 
nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice att bifallas 
och att reviderat samverkansavtal och reviderat reglemente för den 
gemensamma nämnden ska fastställas. 

Örebro läns landsting och Örebro kommun inrättade 2005 en gemensam 
nämnd, kallad den gemensamma nämnden för samverkan angående 
företagshälsovård. 2007 tillfördes kommunens tolkförmedling den 
gemensamma nämnden och nämnden antog benämningen gemensam nämnd 
för samverkan angående företagshälsovård samt tolkförmedling. 
Samverkande kommuner har sedan utökats med: Kumla 2009, Hallsberg och 
Laxå 2015, Lindesberg 2016, Ljusnarsberg 2017 och Lekeberg 2018. 
Nämnden benämns den gemensamma nämnden för företagshälsovård och 
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tolk- och översättarservice. Sedan nu även Nora kommun önskar medverka i 
den gemensamma nämnden föreslås att det ingångna avtalet mellen Region 
Örebro län, Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Laxå 
kommun, Lindesbergs kommun, Ljusnarsbergs kommun och Lekebergs 
kommun upphör från och med 2020-10-01, då nytt avtal träder i kraft. 
Samtidigt gäller även nytt reglemente för nämnden varvid tidigare reglemente 
upphör att gälla. 

Region Örebro län är som tidigare värdorganisation och den gemensamma 
nämnden ingår i regionens organisation. 

Det föreslås med ändring av tidigare avtal och reglemente att nämnden ska 
bestå av 20 ledamöter och 20 ersättare. Härvid ska ledamöter och ersättare 
utses enligt följande: Region Örebro län 10 ledamöter och  10 ersättare, 
Örebro kommun 2 ledamöter och 2 ersättare, Kumla kommun 2 ledamöter 
och 2 ersättare, Hallsbergs kommun 1 ledamot och 1 ersättare, Laxå kommun 
1 ledamot och 1 ersättare, Lindesbergs kommun 1 ledamot och 1 ersättare, 
Lekebergs kommun 1 ledamot och 1ersättare, Ljusnarsbergs kommun 1 
ledamot och 1 ersättare samt Nora kommun 1 ledamot och 1 ersättare. 

Region Örebro län ska som värdorganisation inneha posten som ordförande 
medan Örebro kommun ska inneha posten som vice ordförande. 

 

Henrik Arenvang Carina Fyrpil 
Kommundirektör Personalchef 

För kännedom: 

Personalchef 

Bilagor: 

Skrivelse från Nora kommun 
Förslag till reglemente 
Förslag till samarbetsavtal 
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KS §82/20   Dnr: KS 2020/124 

 

Svar från Lindesbergs kommun gällande Nora 

kommuns ansökan om att ingå i gemensam nämnd för 

företagshälsa och tolk- och översättarservice 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 För sin del godkänna samverkansavtal mellan Region 

Örebro län, Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs 
kommun, Laxå kommun, Lekebergs kommun, Lindesbergs 
kommun, Ljusnarsbergs kommun och Nora kommun 
avseende samverkan angående företagshälsovård samt 
tolk- och översättarservice med giltighet från och med 
2020-10-01. 

 Från samma tidpunkt anta reglemente för den 
gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- 
och översättarservice. 

 Tidigare samverkansavtal mellan Region Örebro län, 
Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, 
Laxå kommun, Lekebergs kommun, Lindesbergs kommun 
och Ljusnarsbergs kommun upphör när det nya 
samverkansavtalet träder i kraft. 

 Tidigare reglemente för den gemensamma nämnden för 
företagshälsovård och tolk- och översättarservice upphör 
när det nya reglementet träder i kraft. 

 Beslutet för sin giltighet förutsätter samstämmiga beslut 
av regionfullmäktige samt kommunfullmäktige i Örebro, 
Kumla, Hallsberg, Laxå, Lindesberg, Lekeberg, 
Ljusnarsberg och Nora kommun. 

 
Ärendebeskrivning 

En begäran från Region Örebro län har inkommit till 
Lindesbergs kommun. Där föreslås ansökan från Nora kommun 
om att ingå i den gemensamma nämnden för företagshälsovård 
samt tolk- och översättarservice att bifallas och att reviderat 
samverkansavtal och reviderat reglemente för den 
gemensamma nämnden ska fastställas. 

Örebro läns landsting och Örebro kommun inrättade 2005 en 
gemensam nämnd, kallad den gemensamma nämnden för 
samverkan angående företagshälsovård. 2007 tillfördes 
kommunens tolkförmedling den gemensamma nämnden och 
nämnden antog benämningen gemensam nämnd för samverkan 
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angående företagshälsovård samt tolkförmedling. Samverkande 
kommuner har sedan utökats med: Kumla 2009, Hallsberg och 
Laxå 2015, Lindesberg 2016, Ljusnarsberg 2017 och Lekeberg 
2018. Nämnden benämns den gemensamma nämnden för 
företagshälsovård och tolk- och översättarservice. Sedan nu 
även Nora kommun önskar medverka i den gemensamma 
nämnden föreslås att det ingångna avtalet mellen Region Örebro 
län, Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Laxå 
kommun, Lindesbergs kommun, Ljusnarsbergs kommun och 
Lekebergs kommun upphör från och med 2020-10-01, då nytt 
avtal träder i kraft. Samtidigt gäller även nytt reglemente för 
nämnden varvid tidigare reglemente upphör att gälla. 

Region Örebro län är som tidigare värdorganisation och den 
gemensamma nämnden ingår i regionens organisation. 

Det föreslås med ändring av tidigare avtal och reglemente att 
nämnden ska bestå av 20 ledamöter och 20 ersättare. Härvid ska 
ledamöter och ersättare utses enligt följande: Region Örebro län 
10 ledamöter och  10 ersättare, Örebro kommun 2 ledamöter 
och 2 ersättare, Kumla kommun 2 ledamöter och 2 ersättare, 
Hallsbergs kommun 1 ledamot och 1 ersättare, Laxå kommun 1 
ledamot och 1 ersättare, Lindesbergs kommun 1 ledamot och 1 
ersättare, Lekebergs kommun 1 ledamot och 1ersättare, 
Ljusnarsbergs kommun 1 ledamot och 1 ersättare samt Nora 
kommun 1 ledamot och 1 ersättare. 

Region Örebro län ska som värdorganisation inneha posten som 
ordförande medan Örebro kommun ska inneha posten som vice 
ordförande. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 För sin del godkänna samverkansavtal mellan Region 

Örebro län, Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs 
kommun, Laxå kommun, Lekebergs kommun, Lindesbergs 
kommun, Ljusnarsbergs kommun och Nora kommun 
avseende samverkan angående företagshälsovård samt 
tolk- och översättarservice med giltighet från och med 
2020-10-01. 

 Från samma tidpunkt anta reglemente för den 
gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- 
och översättarservice. 

 Tidigare samverkansavtal mellan Region Örebro län, 
Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, 
Laxå kommun, Lekebergs kommun, Lindesbergs kommun 
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och Ljusnarsbergs kommun upphör när det nya 
samverkansavtalet träder i kraft. 

 Tidigare reglemente för den gemensamma nämnden för 
företagshälsovård och tolk- och översättarservice upphör 
när det nya reglementet träder i kraft. 

 Beslutet för sin giltighet förutsätter samstämmiga beslut 
av regionfullmäktige samt kommunfullmäktige i Örebro, 
Kumla, Hallsberg, Laxå, Lindesberg, Lekeberg, 
Ljusnarsberg och Nora kommun. 

_____ 

 
För kännedom: 

Personalchef 
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SAMVERKANSAVTAL KS 2020/124-6 

 

Bakgrund 

 

Örebro läns landsting, nu Region Örebro län, och Örebro kommun har kommit överens om att 

från och med den 1 januari 2005 inrätta en gemensam nämnd, kallad den gemensamma 

nämnden för samverkan angående företagshälsovård. Till grund för denna samverkan 

träffades ett avtal härom. Genom beslut i landstinget och Örebro kommun tillfördes 2007 

kommunens tolkförmedling den gemensamma nämnden och nämnden antog benämningen 

gemensam nämnd för samverkan angående företagshälsovård samt tolkförmedling. 

Samverkande kommuner har sedan utökats med: Kumla 2009, Hallsberg och Laxå 2015, 

Lindesberg 2016 och Ljusnarsberg 2017 och Lekeberg 2018. Nämnden benämns den 

gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice.  

 

Sedan nu även Nora kommun önskar medverka i den gemensamma nämnden upphör härmed 

det tidigare ingångna avtalet mellan Region Örebro län, Örebro kommun, Kumla kommun, 

Hallsbergs kommun, Laxå kommun, Lindesbergs kommun, Lekebergs kommun och 

Ljusnarsbergs kommun fr.o.m. 2020-10-01, då detta avtal träder i kraft.  

 

Region Örebro län, Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Laxå kommun, 

Lindesbergs kommun Ljusnarsbergs kommun, Lekebergs kommun och Nora kommun, 

gemensamt kallade parterna, träffar därför nu nedanstående avtal om samverkan angående 

företagshälsovård samt tolk- och översättarservice. 

  

Region Örebro län är värdorganisation och den gemensamma nämnden ingår i regionens 

organisation. 

 

 

§ 1 Uppgifter m.m. 

Nämnden har ansvar för företagshälsovård och tolk- och översättarservice (ej teckenspråk) åt 

parterna.  

 

Nämndens verksamhet kommer att drivas genom en särskild förvaltning inom Region Örebro 

län. Förvaltningen består av två skilda verksamheter, dels företagshälsovård (Regionhälsan) 

och dels språktolkning och översättningar (Tolk- och översättarservice). 

Regionhälsan erbjuder konsulttjänster inom arbetsmiljöområdet och arbetslivsinriktad 

rehabilitering i hela Örebro län. Tolk- och översättarservice förmedlar tolk- och 

översättartjänster för kontakter mellan myndigheter och länsinvånare då gemensamt språk 

saknas så att möjlighet till kommunikation tryggas för alla berörda parter. 

 

 

§ 2 Administration 

Region Örebro län skall genom sin förvaltning ha ansvaret för beredning och verkställighet av 

nämndens beslut samt planera och administrera den verksamhet nämnden ansvarar för. 

 

 

§ 3 Äganderätt till egendom och arbetsgivaransvar 

För den verksamhet som skall bedrivas i nämnden skall Region Örebro län vara huvudman 

och äga eller förhyra fastighet, inventarier och annan lös egendom. 

 

Region Örebro län skall vara arbetsgivare för den personal som är anställd i nämndens 

verksamhet. 
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§ 4 Försäkring 

Region Örebro län ansvarar för att egendom och verksamhet har erforderligt 

försäkringsskydd. 

 

 

§ 5 Kostnadsfördelning m.m. 

Var och en av parterna beslutar i vilken utsträckning man vill använda den gemensamma 

nämndens tjänster. När det gäller företagshälsovård fastställer vardera parten årligen den 

budget man avsätter för företagshälsovård. Det fastställda beloppet för företagshälsovård 

betalas månatligen med 1/12. Tolktjänsterna beställs löpande utifrån uppkomna behov och 

faktureras månatligen. 

 

Respektive part svarar för uppkomna underskott i proportion till det antal timmar som part har 

anlitat den gemensamma nämndens tjänster.  

 

Överskott som uppkommer i verksamheten skall tillföras denna verksamhet om inte parterna 

beslutar om annat.  

 

 

 § 6 Insyn i förvaltningen 

Parterna har rätt till löpande insyn i förvaltning och redovisning som gäller nämndens 

verksamhet. Nämnden skall till parterna rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den 

ekonomiska ställningen är. 

 

 

 § 7 Mandatperiod 

Mandatperioden skall vara fyra år räknat från den 1 januari året efter det att allmänna val till 

fullmäktige hållits i hela landet. Nämndens verksamhet skall dock upphöra tidigare om 

uppsägning av detta avtal sker före mandatperiodens utgång enligt vad närmare anges i § 10. 

 

 

§ 8 Sammansättning 

Nämnden skall bestå av 20 ledamöter och 20 ersättare. Ledamöter och ersättare utses enligt 

följande: Region Örebro län 10 ledamöter och 10 ersättare, Örebro kommun 2 ledamöter och 

2 ersättare, Kumla kommun 2 ledamöter och 2 ersättare, Hallsbergs kommun 1 ledamot och 1 

ersättare, Laxå kommun 1 ledamot och 1 ersättare, Lindesbergs kommun 1 ledamot och 1 

ersättare, Ljusnarsbergs kommun 1 ledamot och 1 ersättare, Lekebergs kommun 1 ledamot 

och 1 ersättare samt Nora kommun 1 ledamot och 1 ersättare. 

 

Parterna är överens om att Region Örebro län skall inneha posten som ordförande och Örebro 

kommun skall inneha posten som vice ordförande. 

 

 

§ 9 Tvister 

Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal skall i första hand lösas av parterna i 

samråd. Kan enighet inte uppnås ska tvisten avgöras av allmän domstol. 

 

 

§ 10 Avtalets giltighet 

Detta avtal gäller från och med 2020-10-01 till och med 2024-12-31 och förutsätter för sin 

giltighet godkännande av regionfullmäktige samt kommunfullmäktige i Örebro, Kumla, 

Hallsberg, Laxå, Lindesberg, Ljusnarsberg, Lekeberg och Nora. 
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Vardera parten har rätt att senast 12 månader före avtalstidens utgång säga upp detta avtal till 

upphörande. Sker inte sådan uppsägning är avtalet förlängt med fyra år i sänder. För dessa 

förlängningsperioder gäller en uppsägningstid av 18 månader före avtalsperiodens utgång.  

 

Detta avtal ersätter tidigare avtal mellan parterna i denna sak. 

 

 

------------------- 

 

Detta avtal har upprättats i nio likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

 

 

Örebro den    Örebro den 

 

För Region Örebro län   För Örebro kommun  

 

 

------------------------   ------------------------ 

 

               

------------------------       ----------------------- 

 

 

 

Kumla den    Hallsberg den  

  

För Kumla kommun   För Hallsbergs kommun 

   

 

------------------------   ------------------------ 

   

 

------------------------   ------------------------ 

   

 

 

Laxå den    Lindesberg den 

 

För Laxå kommun   För Lindesbergs kommun 

 

 

------------------------   ------------------------  

   

 

------------------------    ------------------------ 
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Kopparberg den   Fjugesta den  

  

För Ljusnarsbergs kommun  För Lekebergs kommun 

   

 

------------------------   ------------------------ 

   

 

------------------------   ------------------------ 

   

 

Nora den     

  

För Nora kommun     

  

 

------------------------      

 

------------------------   -  
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 KS 2020/124-5 

 

Bakgrund 

Örebro läns landsting, nu Region Örebro län, och Örebro kommun har kommit överens om att 

från och med 2005-01-01 inrätta en gemensam nämnd, kallad den gemensamma nämnden för 

samverkan angående företagshälsovård. 

 

Örebro kommun och landstinget har senare, med verkan från och med 2007-09-01, beslutat att 

kommunens tolkförmedling skall tillföras den gemensamma nämnden, som därvid namn-

ändrats till den gemensamma nämnden för samverkan angående företagshälsovård samt 

tolkförmedling.  

 

Sedan 2009-01-01 ingår Kumla kommun i den gemensamma nämnden, och sedan 2015 

Hallsbergs kommun och Laxå kommun, sedan 2016 Lindesbergs kommun, sedan 2017 

Ljusnarsbergs kommun och sedan 2018 Lekebergs kommun. 

 

Nämnden benämns den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och 

översättarservice. 

 

Sedan beslut nu besluts fattats om att även Nora kommun med verkan från och med  

2020-10-01, ska ingå i den gemensamma nämnden gäller nedanstående 

 

 

REGLEMENTE 

 

 

Region Örebro län är värdorganisation och den gemensamma nämnden ingår i regionens 

organisation. 

 

Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett mellan Region Örebro län, 

Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Laxå kommun, Lindesbergs 

kommun, Ljusnarsbergs kommun, Lekebergs kommun och Nora kommun ingånget 

samverkansavtal för den gemensamma nämnden. 

 

 

§ 1 Uppgifter m.m. 

Nämnden har ansvar för företagshälsovård och tolk- och översättarservice (ej teckenspråk) åt 

parterna.  

 

Nämndens verksamhet kommer att drivas genom en särskild förvaltning inom Region Örebro 

län. Förvaltningen består av två skilda verksamheter, dels företagshälsovård (Regionhälsan) 

och dels språktolkning och översättningar (Tolk- och översättarservice). 

Regionhälsan erbjuder konsulttjänster inom arbetsmiljöområdet och arbetslivsinriktad 

rehabilitering i hela Örebro län. Tolk- och översättarservice förmedlar tolk- och 

översättartjänster för kontakter mellan myndigheter och länsinvånare då gemensamt språk 

saknas så att möjlighet till kommunikation tryggas för alla berörda parter. 

 

Utöver vad som följer av lag skall nämnden tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med 

detta reglemente och samverkansavtalet. 
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Nämnden skall till regionen och kommunerna rapportera hur verksamheten utvecklas och hur 

den ekonomiska ställningen är. 

 

Nämnden skall vid behov samråda med berörda nämnder och förvaltningar i regionen och 

kommunerna samt med andra myndigheter. 

 

 

§ 2 Sammanträden 

Den gemensamma nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.  

Nämnden sammanträder hos regionen om inte nämnden själv bestämmer annat. 

 

 

§ 3 Sammansättning 

Nämnden består av 20 ledamöter och 20 ersättare. Ledamöter och ersättare utses enligt 

följande: Region Örebro län 10 ledamöter och 10 ersättare Örebro kommun 2 ledamöter och 2 

ersättare, Kumla kommun 2 ledamöter och 2 ersättare, Hallsbergs kommun 1 ledamot och 1 

ersättare, Laxå kommun 1 ledamot och 1 ersättare, Lindesbergs kommun 1 ledamot och 1 

ersättare, Ljusnarsbergs kommun 1 ledamot och 1 ersättare, Lekebergs kommun 1 ledamot 

och 1 ersättare samt Nora kommun 1 ledamot och 1 ersättare. 

 

Regionen ska som värdorganisation utse ordförande medan Örebro kommun utser vice 

ordförande.  

 

 

§ 4 Ersättarnas tjänstgöring 

Om ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 

sammanträde skall en ersättare från den part som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens 

ställe. 

 

Om ersättare inte valts proportionellt skall de tjänstgöra enligt den av respektive fullmäktige 

bestämda ordningen.  

 

En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 

ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. En ersättare 

från samma parti som den frånvarande ledamoten har dock alltid rätt att träda in i stället för en 

ersättare från ett annat parti. 

 

En ledamot eller ersättare som avbrutit tjänstgöringen på grund av jäv får åter tjänstgöra, 

sedan ärendet har handlagts. 

 

En ledamot som avbrutit tjänstgöringen på grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra om 

ersättare från annat parti har trätt in. 

 

Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte tjänstgör. 

 

 

§ 5 Anmälan av förhinder 
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En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde, skall snarast anmäla detta till nämndens sekreterare. 

 

§ 6 Kallelse 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

 

Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

 

Kallelsen skall på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroende-

vald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. 

 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 

handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen. 

 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

 

När varken ordförande eller vice ordförande kan kalla till sammanträde skall den till åldern 

äldste ledamoten göra detta. 

 

 

§ 7 Ersättare för ordföranden 

Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av 

sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter. 

 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för 

en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren 

fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

 

 

§ 8 Justering och anslag av protokoll 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen bör då 

redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

 

Nämndens protokoll skall anslås på regionens och kommunernas anslagstavlor. 

 

 

§ 9 Reservation 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen 

skall ledamoten göra detta skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har 

fastställts för justeringen av protokollet. 

 

 

§ 10 Delgivning 

Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller anställd som nämnden bestämmer. 

 

 

§ 11 Undertecknande av handlingar 
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Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden skall undertecknas av 

ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och kontrasigneras av anställd som 

nämnden bestämmer. I övrigt bestämmer nämnden vem som skall underteckna handlingar. 
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KS §82/20   Dnr: KS 2020/124 

 

Svar från Lindesbergs kommun gällande Nora 

kommuns ansökan om att ingå i gemensam nämnd för 

företagshälsa och tolk- och översättarservice 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 För sin del godkänna samverkansavtal mellan Region 

Örebro län, Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs 
kommun, Laxå kommun, Lekebergs kommun, Lindesbergs 
kommun, Ljusnarsbergs kommun och Nora kommun 
avseende samverkan angående företagshälsovård samt 
tolk- och översättarservice med giltighet från och med 
2020-10-01. 

 Från samma tidpunkt anta reglemente för den 
gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- 
och översättarservice. 

 Tidigare samverkansavtal mellan Region Örebro län, 
Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, 
Laxå kommun, Lekebergs kommun, Lindesbergs kommun 
och Ljusnarsbergs kommun upphör när det nya 
samverkansavtalet träder i kraft. 

 Tidigare reglemente för den gemensamma nämnden för 
företagshälsovård och tolk- och översättarservice upphör 
när det nya reglementet träder i kraft. 

 Beslutet för sin giltighet förutsätter samstämmiga beslut 
av regionfullmäktige samt kommunfullmäktige i Örebro, 
Kumla, Hallsberg, Laxå, Lindesberg, Lekeberg, 
Ljusnarsberg och Nora kommun. 

 
Ärendebeskrivning 

En begäran från Region Örebro län har inkommit till 
Lindesbergs kommun. Där föreslås ansökan från Nora kommun 
om att ingå i den gemensamma nämnden för företagshälsovård 
samt tolk- och översättarservice att bifallas och att reviderat 
samverkansavtal och reviderat reglemente för den 
gemensamma nämnden ska fastställas. 

Örebro läns landsting och Örebro kommun inrättade 2005 en 
gemensam nämnd, kallad den gemensamma nämnden för 
samverkan angående företagshälsovård. 2007 tillfördes 
kommunens tolkförmedling den gemensamma nämnden och 
nämnden antog benämningen gemensam nämnd för samverkan 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 31 (39) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2020-05-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

angående företagshälsovård samt tolkförmedling. Samverkande 
kommuner har sedan utökats med: Kumla 2009, Hallsberg och 
Laxå 2015, Lindesberg 2016, Ljusnarsberg 2017 och Lekeberg 
2018. Nämnden benämns den gemensamma nämnden för 
företagshälsovård och tolk- och översättarservice. Sedan nu 
även Nora kommun önskar medverka i den gemensamma 
nämnden föreslås att det ingångna avtalet mellen Region Örebro 
län, Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Laxå 
kommun, Lindesbergs kommun, Ljusnarsbergs kommun och 
Lekebergs kommun upphör från och med 2020-10-01, då nytt 
avtal träder i kraft. Samtidigt gäller även nytt reglemente för 
nämnden varvid tidigare reglemente upphör att gälla. 

Region Örebro län är som tidigare värdorganisation och den 
gemensamma nämnden ingår i regionens organisation. 

Det föreslås med ändring av tidigare avtal och reglemente att 
nämnden ska bestå av 20 ledamöter och 20 ersättare. Härvid ska 
ledamöter och ersättare utses enligt följande: Region Örebro län 
10 ledamöter och  10 ersättare, Örebro kommun 2 ledamöter 
och 2 ersättare, Kumla kommun 2 ledamöter och 2 ersättare, 
Hallsbergs kommun 1 ledamot och 1 ersättare, Laxå kommun 1 
ledamot och 1 ersättare, Lindesbergs kommun 1 ledamot och 1 
ersättare, Lekebergs kommun 1 ledamot och 1ersättare, 
Ljusnarsbergs kommun 1 ledamot och 1 ersättare samt Nora 
kommun 1 ledamot och 1 ersättare. 

Region Örebro län ska som värdorganisation inneha posten som 
ordförande medan Örebro kommun ska inneha posten som vice 
ordförande. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 För sin del godkänna samverkansavtal mellan Region 

Örebro län, Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs 
kommun, Laxå kommun, Lekebergs kommun, Lindesbergs 
kommun, Ljusnarsbergs kommun och Nora kommun 
avseende samverkan angående företagshälsovård samt 
tolk- och översättarservice med giltighet från och med 
2020-10-01. 

 Från samma tidpunkt anta reglemente för den 
gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- 
och översättarservice. 

 Tidigare samverkansavtal mellan Region Örebro län, 
Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, 
Laxå kommun, Lekebergs kommun, Lindesbergs kommun 
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och Ljusnarsbergs kommun upphör när det nya 
samverkansavtalet träder i kraft. 

 Tidigare reglemente för den gemensamma nämnden för 
företagshälsovård och tolk- och översättarservice upphör 
när det nya reglementet träder i kraft. 

 Beslutet för sin giltighet förutsätter samstämmiga beslut 
av regionfullmäktige samt kommunfullmäktige i Örebro, 
Kumla, Hallsberg, Laxå, Lindesberg, Lekeberg, 
Ljusnarsberg och Nora kommun. 

_____ 

 
För kännedom: 

Personalchef 

 

 



  

 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

2020-05-11  KS 2020/135 

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

  

 

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

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

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 

Budget 2021 Verksamhetsplan VP 2022-2023 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. Budget för reinvesteringar år 2021 antas 

2. Budget för investeringsprojekt som är påbörjade år 2020 och sträcker sig 

över år 2021 antas 

3. Finansiering sker ur det egna kapitalet 

Ärendebeskrivning 

Enligt Styrning- och ledningssystem för kommunkoncernen ska 
kommunstyrelsen varje år besluta om årshjul för planering och uppföljning. 
Det innefattar arbetet med grunduppdrag, kvalitetsfaktorer samt 
utvecklingsområden och budget, helårs- och delårsredovisning, 
internkontroll, samt andra uppföljningar som kommunstyrelsen gör för att 
fullgöra sin uppsiktsplikt. 

Kommunstyrelsen antog årshjulet för 2020 på beslutande kommunstyrelse 
2019-11-26.  

Enligt årshjulet så skulle investeringsbudgeten beslutats i kommunstyrelsen i 
maj och kommunfullmäktige i juni och driftbudgeten på beredande 
kommunstyrelse i juni och beslutande kommunstyrelse i oktober och 
kommunfullmäktige i november. Men på grund av Coronapandemin och 
genom de stora ekonomiska osäkerheter som råder så är budgetprocessen 
gällande driftbudgeten framskjuten för beredning i september och beslut i 
kommunfullmäktige i november alternativt i december. 

Den 30 april hade kommunstyrelsen i budgetgenomgång utifrån nuläget och 
ny skatteprognos per 29 april 2020 samt genomgång av investeringbehovet. 
Förslag utifrån mötet blev att reinvesteringar för år 2021 och påbörjade 
projekt år 2020 och som sträcker sig över år 2021 ska beslutas i 
kommunstyrelsen 19 maj och kommunfullmäktige 8 juni 2020.  

Nyinvesteringar, inventarier för 2021-2025 samt reinvesteringar för åren 
2022–2025 hanteras i budgetprocessen under hösten i samband med 
driftbudgeten. Förslag till finansiering är att det sker ur det egna kapitalet. 
Summan för reinvesteringar år 2021 och påbörjade projekt år 2020 är 66,7 
Mnkr och framgår i detalj enligt bilaga. 

Gunilla Sandgren Anette Persson 
Ekonomichef Controller 

Bilaga: 

Verksamhetsplan 2021-2023 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 24 (39) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2020-05-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §79/20   Dnr: KS 2020/135 

 

Budget 2021 Verksamhetsplan VP 2022–2023 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 Budget för reinvesteringar år 2021 antas 

 Budget för investeringsprojekt som är påbörjade år 
2020 och sträcker sig över år 2021 antas 

 Finansiering sker ur det egna kapitalet 
 

Ärendebeskrivning 

Enligt Styrning- och ledningssystem för kommunkoncernen ska 
kommunstyrelsen varje år besluta om årshjul för planering och 
uppföljning. Det innefattar arbetet med grunduppdrag, 
kvalitetsfaktorer samt utvecklingsområden och budget, helårs- 
och delårsredovisning, internkontroll, samt andra uppföljningar 
som kommunstyrelsen gör för att fullgöra sin uppsiktsplikt. 

Kommunstyrelsen antog årshjulet för 2020 på beslutande 
kommunstyrelse 2019-11-26.  

Enligt årshjulet så skulle investeringsbudgeten beslutats i 
kommunstyrelsen i maj och kommunfullmäktige i juni och 
driftbudgeten på beredande kommunstyrelse i juni och 
beslutande kommunstyrelse i oktober och kommunfullmäktige i 
november. Men på grund av Coronapandemin och genom de 
stora ekonomiska osäkerheter som råder så är budgetprocessen 
gällande driftbudgeten framskjuten för beredning i september 
och beslut i kommunfullmäktige i november alternativt i 
december. 

Den 30 april hade kommunstyrelsen i budgetgenomgång utifrån 
nuläget och ny skatteprognos per 29 april 2020 samt 
genomgång av investeringbehovet. Förslag utifrån mötet blev att 
reinvesteringar för år 2021 och påbörjade projekt år 2020 och 
som sträcker sig över år 2021 ska beslutas i kommunstyrelsen 
19 maj och kommunfullmäktige 8 juni 2020.  

Nyinvesteringar, inventarier för 2021-2025 samt 
reinvesteringar för åren 2022–2025 hanteras i budgetprocessen 
under hösten i samband med driftbudgeten. Förslag till 
finansiering är att det sker ur det egna kapitalet. Summan för 
reinvesteringar år 2021 och påbörjade projekt år 2020 är 66,7 
Mnkr och framgår i detalj enligt bilaga. 
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Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 Budget för reinvesteringar år 2021 antas 

 Budget för investeringsprojekt som är påbörjade år 
2020 och sträcker sig över år 2021 antas 

 Finansiering sker ur det egna kapitalet 
_____ 

 

 

 



 

   KS 2020/135-1 

 

 

Verksamhetsplan 2021-2023 

 

 
  



  

Kommunfullmäktige, Verksamhetsplan 2021-2023 2(3) 

 

Investeringar per projekt 

Projekt 2021 2022 2023 2024 2025 Driftkostnad 

Samhällsbyggnadsförbundet       

GATA       

Ombyggnad Kristinavägen               11,0             11,0   

Reinvesteringar underhåll gator och 
vägar 

4,2 4,7 4,7 5,7 5,7  

Reinvesteringar trafik och 
tillgänglighet 

0,6 0,8 0,8 0,9 0,9  

Reinvesteringar väg och 
gatubelysning 

3,6 2,2 2,3 2,4 2,5 - 40 tkr/år 

Sandfickor 0,3 0,3     

Reinvesteringar vägbelysning 
Ramsberg 

1,5 1,0    - 50 tkr/år 

Reinvesteringar broar/vägtrummor 2,5 4,0 3,0 2,0 1,0  

Totalt gata 12,7 13,0 21,8 22,0 10,1  

       

PARK       

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

Totalt park 1,0 0,6 1,1 0,6 1,1  

       

IDROTT       

Reinvesteringar 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5  

Kylanläggning Råsshallen 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0  

Totalt idrott 1,4 1,4 1,5 1,5 5,5  

       

Totalt 
Samhällsbyggnadsförbundet 

15,4      15,0            24,4            24,1            16,7  

       

VATTEN OCH AVLOPP       

Lindesbergs reningsverk 2,0 50,0 50,0 50,0   

Mindre ledningsarbeten och 
dagvatten 

7,0 7,0 8,0 8,0 8,0  

Mindre va-anläggningar 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0  

Reservvattenledning Lindesberg-Nora 8,5 15,0     

Rya vattenverk 22,0      

VA-förnyelse Kristinavägen  2,0 8,0    

Vattentornet Hagaberg tätskikt     10,0  

 

Totalt Vatten och avlopp 45,5 80,0 72,0 64,0 24,0  
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Projekt 2021 2022 2023 2024 2025 Driftkostnad 

Busshållsplatser 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

Gång- cykelväg Siggebohyttevägen 1,1      

Vändplan Guldsmedshyttan       

Utgift 5,6      

Inkomst 1,4      

Netto 4,2      

       

Totalt Tillväxtförvaltningen 5,8 0,5 0,5 0,5 0,5  

       

Totalt investeringar 66,7 95,5 96,9 88,6 41,2  
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KS §79/20   Dnr: KS 2020/135 

 

Budget 2021 Verksamhetsplan VP 2022–2023 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 Budget för reinvesteringar år 2021 antas 

 Budget för investeringsprojekt som är påbörjade år 
2020 och sträcker sig över år 2021 antas 

 Finansiering sker ur det egna kapitalet 
 

Ärendebeskrivning 

Enligt Styrning- och ledningssystem för kommunkoncernen ska 
kommunstyrelsen varje år besluta om årshjul för planering och 
uppföljning. Det innefattar arbetet med grunduppdrag, 
kvalitetsfaktorer samt utvecklingsområden och budget, helårs- 
och delårsredovisning, internkontroll, samt andra uppföljningar 
som kommunstyrelsen gör för att fullgöra sin uppsiktsplikt. 

Kommunstyrelsen antog årshjulet för 2020 på beslutande 
kommunstyrelse 2019-11-26.  

Enligt årshjulet så skulle investeringsbudgeten beslutats i 
kommunstyrelsen i maj och kommunfullmäktige i juni och 
driftbudgeten på beredande kommunstyrelse i juni och 
beslutande kommunstyrelse i oktober och kommunfullmäktige i 
november. Men på grund av Coronapandemin och genom de 
stora ekonomiska osäkerheter som råder så är budgetprocessen 
gällande driftbudgeten framskjuten för beredning i september 
och beslut i kommunfullmäktige i november alternativt i 
december. 

Den 30 april hade kommunstyrelsen i budgetgenomgång utifrån 
nuläget och ny skatteprognos per 29 april 2020 samt 
genomgång av investeringbehovet. Förslag utifrån mötet blev att 
reinvesteringar för år 2021 och påbörjade projekt år 2020 och 
som sträcker sig över år 2021 ska beslutas i kommunstyrelsen 
19 maj och kommunfullmäktige 8 juni 2020.  

Nyinvesteringar, inventarier för 2021-2025 samt 
reinvesteringar för åren 2022–2025 hanteras i budgetprocessen 
under hösten i samband med driftbudgeten. Förslag till 
finansiering är att det sker ur det egna kapitalet. Summan för 
reinvesteringar år 2021 och påbörjade projekt år 2020 är 66,7 
Mnkr och framgår i detalj enligt bilaga. 
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Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 Budget för reinvesteringar år 2021 antas 

 Budget för investeringsprojekt som är påbörjade år 
2020 och sträcker sig över år 2021 antas 

 Finansiering sker ur det egna kapitalet 
_____ 
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 Kanslienheten 
Ellinor Halldan 
 0581-810 31 
ellinor.halldan@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 kommunalt partistöd 2019 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna utbetalning av 
partistöd för 2021 till partierna enligt följande: 
 
Socialdemokraterna 217 580 kr 
Sverigedemokraterna 146 630 kr 
Moderaterna 132 440 kr 
Centerpartiet 104 060 kr 
Miljöpartiet 33 110 kr 
Vänsterpartiet 61 490 kr 
Liberalerna 33 110 kr 
Kristdemokraterna 47 300 kr 
 
Ärendebeskrivning 

Från och med 1 februari 2014 har nya regler för partistöd i kommunallagen 
trätt i kraft, dessa ska gälla från och med 2015-01- 01. Utifrån detta beslutade 
kommunfullmäktige § 161/2014 att anta nya riktlinjer för kommunalt 
partistöd i Lindesbergs kommun.  
 
I kommunens riktlinjer för partistöd samt i kommunallagens 1 kap 12 § står 
det att beslut om att betala ut partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gång 
per år. Det står även att om redovisning och granskningsrapport inte lämnats 
in till kommunstyrelsen senast den 31 maj utbetalas inget stöd för 
nästkommande år.  
 
Redovisning och granskningsrapport 2019 saknas från Landsbygdspartiet 
oberoende per den 15 maj 2020 Övriga partier som är representerade i 
kommunfullmäktige har lämnat in redovisning och granskningsrapport för 
2019.  
 
Partistödet betalas årligen ut i förskott, senast 1 september.  
 
Väljer kommunfullmäktige att godkänna redovisning och  
granskning ska partistöd för 2021 betalas ut enligt följande: 
 

Socialdemokraterna 217 580 kr 
Sverigedemokraterna 146 630 kr 
Moderaterna 132 440 kr 
Centerpartiet 104 060 kr 
Miljöpartiet 33 110 kr 
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Vänsterpartiet 61 490 kr 
Liberalerna 33 110 kr 
Kristdemokraterna 47 300 kr 
 

Partistödet består av:  
 
Ett grundstöd, som uppgår till 40 % av prisbasbeloppet  
Ett mandatstöd, som uppgår till 30 % av prisbasbeloppet  
Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 kr. 
 

 

Henrik Arenvang Ellinor Halldan 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Kanslienheten 

 

Bilagor: 

Redovisning från respektive parti 
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KS §75/20   Dnr: KS 2020/19 

 

Redovisning kommunalt partistöd 2019 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna 
utbetalning av partistöd för 2021 till partierna enligt följande: 
 
Socialdemokraterna 217 580 kr 
Sverigedemokraterna 146 630 kr 
Moderaterna 132 440 kr 
Centerpartiet 104 060 kr 
Miljöpartiet 33 110 kr 
Vänsterpartiet 61 490 kr 
Liberalerna 33 110 kr 
Kristdemokraterna 47 300 kr 
 
Vänsterpartiets partistöd betalas ut enbart om partiet inkommer 
med revisionsrapport senast till kommunfullmäktiges 
sammanträde i juni 2020. 
 

Partistöd för Landsbygdspartiet oberoende behandlas när 
partiet inkommer med redovisning för 2019. 
 
Ärendebeskrivning 

Från och med 1 februari 2014 har nya regler för partistöd i 
kommunallagen trätt i kraft, dessa ska gälla från och med 2015-
01- 01. Utifrån detta beslutade kommunfullmäktige § 161/2014 
att anta nya riktlinjer för kommunalt partistöd i Lindesbergs 
kommun.  
 
I kommunens riktlinjer för partistöd samt i kommunallagens 1 
kap 12 § står det att beslut om att betala ut partistöd ska fattas 
av fullmäktige minst en gång per år. Det står även att om 
redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till 
kommunstyrelsen senast den 31 maj utbetalas inget stöd för 
nästkommande år.  
 
Redovisning och granskningsrapport 2019 saknas från 
Landsbygdspartiet oberoende per den 15 maj 2020 Övriga 
partier som är representerade i kommunfullmäktige har lämnat 
in redovisning och granskningsrapport för 2019.  
 
Partistödet betalas årligen ut i förskott, senast 1 september.  
 
Väljer kommunfullmäktige att godkänna redovisning och  
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granskning ska partistöd för 2021 betalas ut enligt följande: 
 

Socialdemokraterna 217 580 kr 
Sverigedemokraterna 146 630 kr 
Moderaterna 132 440 kr 
Centerpartiet 104 060 kr 
Miljöpartiet 33 110 kr 
Vänsterpartiet 61 490 kr 
Liberalerna 33 110 kr 
Kristdemokraterna 47 300 kr 
 

Partistödet består av:  
 
Ett grundstöd, som uppgår till 40 % av prisbasbeloppet  
Ett mandatstöd, som uppgår till 30 % av prisbasbeloppet  
Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 kr. 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna 
utbetalning av partistöd för 2021 till partierna enligt följande: 
 
Socialdemokraterna 217 580 kr 
Sverigedemokraterna 146 630 kr 
Moderaterna 132 440 kr 
Centerpartiet 104 060 kr 
Miljöpartiet 33 110 kr 
Vänsterpartiet 61 490 kr 
Liberalerna 33 110 kr 
Kristdemokraterna 47 300 kr 
 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Jari Mehtäläinen (SD) föreslår att vänsterpartiets partistöd 
betalas ut enbart om partiet inkommer med revisionsrapport 
senast till kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2020. 
 

Irja Gustavsson (S) föreslår att partistöd för landsbygdspartiet 
oberoende behandlas när partiet inkommer med redovisning för 
2019. 
 

Beslutsgång 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår följande beslutsgång. 
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Först behandlas förvaltningens förslag med Jari Mehtäläinen 
(SD) tilläggsförslag och därefter behandlas Irja Gustavsson (S) 
tilläggsförslag. 
 
Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången. 
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
förvaltningens förslag med Jari Mehtäläinen (SD) tilläggsförslag 
och finner att förslaget godkänns. 
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Irja 
Gustavsson (S) tilläggsförslag och finner att förslaget godkänns. 
_____ 

 
För åtgärd: 

Kanslienheten 

 

 

 



 KS 2020/19-8 
 Blankett för redovisning av kommunalt/regionalt partistöd  
 
Kommun  
Lindesbergs kommun  
 
 
Partiets namn  
Socialdemokraterna (S) 
 
Redovisningsperiod  
Verksamhetsår 2019. Se även bilaga, Verksamhetsberättelsen 2019) 
 
Av partiet utsedd granskare  
Namn: Sören Rydén 
Adress: Bytesgatan 14, lgh 1202, 71130, Lindesberg 
Telefonnummer: 0703194679 
E-postadress: - 
 
Redovisning:  
(Här anges på vilket sätt partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den 
kommunala/regionala demokratin och hur det har använts för det lokala partiarbetet som 
riktar sig till kommunmedlemmarna/medlemmarna i regionen.)  
 
Se bilaga, Verksamhetsberättelsen 2019, Revisionsberättelsen 2019 samt ekonomisk 
rapport 2019.  
 
Socialdemokraterna i Lindesbergs kommun betalar en del av partistödet till föreningens 
verksamhet och ekonomi under verksamhetsåret 2019. En del betalas även till distriktet för 
stöd i det administrativa arbetet och utbildningar. Stödet går även till valadministration 
inför olika val, digitala kommunikationsverktyg, hemsidan, lokalt partimaterial, 
marknadsföring. Stödet går även till interna och externa medlemsmöten samt offentliga och 
öppna möten med specifika teman. Även bankavgifter och servicetjänster från vår lokala 
förening till vår distriktsorganisation.   
 
 
 
 
 
Härmed intygas riktigheten i ovanstående uppgifter:  
 
Lindesberg , 2020.04.30, Sören Rydén 
---------------------------------------------------------------------------------  
Namn/namnförtydligande (utsedd granskare för ovan nämnda parti) 
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 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2020-05-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §75/20   Dnr: KS 2020/19 

 

Redovisning kommunalt partistöd 2019 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna 
utbetalning av partistöd för 2021 till partierna enligt följande: 
 
Socialdemokraterna 217 580 kr 
Sverigedemokraterna 146 630 kr 
Moderaterna 132 440 kr 
Centerpartiet 104 060 kr 
Miljöpartiet 33 110 kr 
Vänsterpartiet 61 490 kr 
Liberalerna 33 110 kr 
Kristdemokraterna 47 300 kr 
 
Vänsterpartiets partistöd betalas ut enbart om partiet inkommer 
med revisionsrapport senast till kommunfullmäktiges 
sammanträde i juni 2020. 
 

Partistöd för Landsbygdspartiet oberoende behandlas när 
partiet inkommer med redovisning för 2019. 
 
Ärendebeskrivning 

Från och med 1 februari 2014 har nya regler för partistöd i 
kommunallagen trätt i kraft, dessa ska gälla från och med 2015-
01- 01. Utifrån detta beslutade kommunfullmäktige § 161/2014 
att anta nya riktlinjer för kommunalt partistöd i Lindesbergs 
kommun.  
 
I kommunens riktlinjer för partistöd samt i kommunallagens 1 
kap 12 § står det att beslut om att betala ut partistöd ska fattas 
av fullmäktige minst en gång per år. Det står även att om 
redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till 
kommunstyrelsen senast den 31 maj utbetalas inget stöd för 
nästkommande år.  
 
Redovisning och granskningsrapport 2019 saknas från 
Landsbygdspartiet oberoende per den 15 maj 2020 Övriga 
partier som är representerade i kommunfullmäktige har lämnat 
in redovisning och granskningsrapport för 2019.  
 
Partistödet betalas årligen ut i förskott, senast 1 september.  
 
Väljer kommunfullmäktige att godkänna redovisning och  
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 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2020-05-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

granskning ska partistöd för 2021 betalas ut enligt följande: 
 

Socialdemokraterna 217 580 kr 
Sverigedemokraterna 146 630 kr 
Moderaterna 132 440 kr 
Centerpartiet 104 060 kr 
Miljöpartiet 33 110 kr 
Vänsterpartiet 61 490 kr 
Liberalerna 33 110 kr 
Kristdemokraterna 47 300 kr 
 

Partistödet består av:  
 
Ett grundstöd, som uppgår till 40 % av prisbasbeloppet  
Ett mandatstöd, som uppgår till 30 % av prisbasbeloppet  
Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 kr. 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna 
utbetalning av partistöd för 2021 till partierna enligt följande: 
 
Socialdemokraterna 217 580 kr 
Sverigedemokraterna 146 630 kr 
Moderaterna 132 440 kr 
Centerpartiet 104 060 kr 
Miljöpartiet 33 110 kr 
Vänsterpartiet 61 490 kr 
Liberalerna 33 110 kr 
Kristdemokraterna 47 300 kr 
 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Jari Mehtäläinen (SD) föreslår att vänsterpartiets partistöd 
betalas ut enbart om partiet inkommer med revisionsrapport 
senast till kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2020. 
 

Irja Gustavsson (S) föreslår att partistöd för landsbygdspartiet 
oberoende behandlas när partiet inkommer med redovisning för 
2019. 
 

Beslutsgång 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår följande beslutsgång. 
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 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2020-05-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Först behandlas förvaltningens förslag med Jari Mehtäläinen 
(SD) tilläggsförslag och därefter behandlas Irja Gustavsson (S) 
tilläggsförslag. 
 
Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången. 
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
förvaltningens förslag med Jari Mehtäläinen (SD) tilläggsförslag 
och finner att förslaget godkänns. 
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Irja 
Gustavsson (S) tilläggsförslag och finner att förslaget godkänns. 
_____ 

 
För åtgärd: 

Kanslienheten 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

2020-05-13  KS 2020/95 

 Kanslienheten 
Ellinor Halldan 
 0581-810 31 
ellinor.halldan@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 4 2019 

Förslag till beslut 

Redovisningen av ej verkställda beslut kvartal 4 2019 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 Ellinor Halldan 
Kommundirektör Handläggare 

 

För kännedom: 

Socialnämnden 
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 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2020-05-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §81/20   Dnr: KS 2020/95 

 

Redovisning ej verkställda beslut inom 

socialförvaltningen kvartal 4 2019 
 

Beslut 

 

Redovisningen av ej verkställda beslut kvartal 4 2019 
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 

Redovisningen av ej verkställda beslut kvartal 4 2019 
överlämnas till kommunfullmäktige. 
_____ 

 
För kännedom: 

Socialnämnden 

 

 

 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 5 (15) 
 Sammanträdesdatum:  

Socialnämnden  2020-03-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §21/20   Dnr: SN 2020/11 

 

Ej verkställda beslut kvartal 4 2019 
 

Beslut 

 

Sammanställningen avseende ej verkställda beslut kvartal 4 år 
2019 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 

 
Förvaltningens förslag till beslut 

 

Sammanställningen avseende ej verkställda beslut kvartal 4 år 
2019 delges kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  
_____ 

 

 

 

 

KS 2020/95-1



Ej verkställda beslut - Kvartal 4 2019 (Socialnämnd) 
Område Ej verkställda beslut Mä

n 
Q4 

Kvinno
r Q4 

Anta
l Q4 

Anta
l Q3 

Anta
l Q2 

Anta
l Q1 

Anta
l Q4 
201
8 

Kommenta
r 

Funktionsstö
d  

Avlösare (LSS)  0 0 0 0 0 1 0  

Bostad med särskild 
service (LSS)  

0 0 0 1 2 5 5  

Daglig verksamhet 
(LSS)  

1 0 1 2 2 1 0  

Dagverksamhet (SoL)  0 0 0 0 0 0 0  

Kontaktperson (LSS)  3 3 6 10 11 7 7  

Ledsagare (LSS)  0 0 0 0 0 1 0  

Stödfamilj (LSS)  0 1 1 1 2 1 1  

Återrapporterade 
ärenden, som blivit 
inrapporterade även 
föregående kvartal  

2 2 4 4 6 8 7  

Beslut 
verkställda/avslutade 
inom kvartalet  

3 0 3 10 5 5 2  

Korttidstillsyn för 
skolungdom över 12 år 
(LSS)  

0 0 0 0 0 0 0  

Korttidsboende (LSS)  0 0 0 0 0 0 2  

Individ och 
familjeomsor
g  

Boendestöd  0 0 0 0 0  1  

Ekonomiskt bistånd  0 2 2 1 1 1 0  

Familjehemsplaceringa
r  

0 0 0 0 0 0 0  

Kontaktfamilj  0 0 0 0 1 1 1  

Kontaktperson  0 0 0 0 2 1 1  

Kontaktperson 
psykiatri  

0 0 0 0 0 0 1  

Övriga insatser  0 1 1 0 0 0 0  

Återrapporterade 
ärenden, som blivit 
inrapporterade även 
föregående kvartal  

0 0 0 0 1 1 0  

Beslut 
verkställda/avslutade 
inom kvartalet  

0 0 0 2 0 1 1  

Avslutade utan 
verkställighet  

0 1 1 1 0 2 5  

Vård och 
omsorg  

Dagverksamhet  0 0 0 0 0 0   

Gruppboende  2 1 3 2 0 0   

Korttidsboende  0 0 0 0 0 0   

Vårdboende  0 5 5 3 0 0   

Återrapporterade 
ärenden, som blivit 
inrapporterade även 
föregående kvartal  

0 0 0 0 0 0   

KS 2020/95-1



Område Ej verkställda beslut Mä
n 
Q4 

Kvinno
r Q4 

Anta
l Q4 

Anta
l Q3 

Anta
l Q2 

Anta
l Q1 

Anta
l Q4 
201
8 

Kommenta
r 

Beslut 
verkställda/avslutade 
inom kvartalet  

2 3 5 1 0 0   

Hemtjänst  0 0 0 0 0 0   

Trygghetslarm  0 0 0 0 1 0   

Växelvård  0 1 1 0 0 0   
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 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2020-05-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §81/20   Dnr: KS 2020/95 

 

Redovisning ej verkställda beslut inom 

socialförvaltningen kvartal 4 2019 
 

Beslut 

 

Redovisningen av ej verkställda beslut kvartal 4 2019 
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 

Redovisningen av ej verkställda beslut kvartal 4 2019 
överlämnas till kommunfullmäktige. 
_____ 

 
För kännedom: 

Socialnämnden 

 

 

 



  

 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

2020-05-28  KS 2020/121 

 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 
 

Närvaro vid politiska sammanträden på distans 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

Komplettera tidigare beslut KF §30/2020 med att beslutet om distansnärvaro 
även gäller ersättare. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade KF §30/2020 att ledamöter ska ges möjlighet 
att delta på distans om särkilda skäl föreligger. 

Det har uppkommit synpunkter på att det i beslutet inte står att ersättare ges 
samma möjlighet. Presidiet önskar därför komplettera tidigare fattat beslut. 

 

 

Henrik Arenvang Anna Lundström 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Kanslichef 

För kännedom: 

Samtliga nämnder 
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 Sammanträdesdatum:  

Kommunfullmäktige 2020-04-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF §30/20   Dnr: KS 2020/121 

 

Närvaro vid politiska sammanträden på distans 
 
Beslut 

 

 Kommunfullmäktige samt samtliga nämnder i 
Lindesbergs kommun får, om särskilda skäl föreligger, 
sammanträda med ledamöter närvarande på distans. 
Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildförföring sker i realtid och på ett sådant sätt att 
samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika 
villkor. Lokalen ska vara beskaffad så att inte obehöriga 
kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

 Ledamot som önskar närvara på distans ska i förväg 
anmäla detta till ordförande.  

 Ordförande avgör om särskilda skäl för närvaro på 
distans föreligger.  

 Vid behandling av ärenden som innehåller sekretess får 
ledamöter inte delta på distans.  

 Beslut enligt ovan ska föras in i kommunfullmäktiges 
arbetsordning samt samtliga nämnders reglemente.  

 Kommunfullmäktige eller nämnden får bestämma vad 
som närmare ska gälla om deltagande på distans vid de 
egna sammanträdena. 

 Kommunstyrelsen ska säkra tillgången till den tekniska 
utrustning som krävs för medverkan på distans vid 
sammanträden. 

 Kommunstyrelsen får i uppdrag att efter Corona-
pandemin upphört, eller senast till den 31 december 
2021, utvärdera användandet av möjligheten att delta på 
distans vid sammanträden. 

 
Ärendebeskrivning 

Under rådande läge med coronaviruset Covid-19 finns anledning 
att se över vilka möjligheter som finns för ledamöter att delta på 
distans under ett sammanträde. Syftet är att kunna säkerställa 
att den demokratiska processen kan fortgå även vid en kris.  
En ledamot får, om fullmäktige så beslutar, delta på distans i 
fullmäktige eller en nämnd, om ljud- och bildöverföring kan ske i 
realtid samt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och 
deltar på lika villkor (5 kap. 16 § och 6 kap. 24 § 
kommunallagen).  
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 Sammanträdesdatum:  

Kommunfullmäktige 2020-04-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

 Kommunfullmäktige samt samtliga nämnder i 
Lindesbergs kommun får, om särskilda skäl föreligger, 
sammanträda med ledamöter närvarande på distans. 
Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildförföring sker i realtid och på ett sådant sätt att 
samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika 
villkor. Lokalen ska vara beskaffad så att inte obehöriga 
kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

 Ledamot som önskar närvara på distans ska i förväg 
anmäla detta till ordförande.  

 Ordförande avgör om särskilda skäl för närvaro på 
distans föreligger.  

 Vid behandling av ärenden som innehåller sekretess får 
ledamöter inte delta på distans.  

 Beslut enligt ovan ska föras in i kommunfullmäktiges 
arbetsordning samt samtliga nämnders reglemente.  

 Kommunfullmäktige eller nämnden får bestämma vad 
som närmare ska gälla om deltagande på distans vid de 
egna sammanträdena. 

 Kommunstyrelsen ska säkra tillgången till den tekniska 
utrustning som krävs för medverkan på distans vid 
sammanträden. 

 Kommunstyrelsen får i uppdrag att efter Corona-
pandemin upphört, eller senast till den 31 december 
2021, utvärdera användandet av möjligheten att delta på 
distans vid sammanträden. 

 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Kanslichef 
För kännedom 

Samtliga nämnder 
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Kommunfullmäktige 2020-04-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 



  

 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

2020-05-05  BUN 2019/38 

 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 

Kommunstyrelsen 
 

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 

Förslag till beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att ändra formuleringen i beslutet (KF §30/20) 
från ledamot till ledamöter och erssättare. 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av coronapandemin har frågan om distansnärvaro för 
ledamöter aktualiserats.  

I nya kommunallagen finns möjligheten att som ledamot och ersättare delta 
vid politiska sammanträden på distans. Då måste kommunfullmäktige ta ett 
beslut om att godkänna detta.  

Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2020 om att ändra i samtliga 
nämnders reglementen för att möjliggöra för deltagande via distans. I vanliga 
fall går dessa ärenden via samtliga nämnder vidare till kommunstyrelsen och 
slutligen till kommunfullmäktige. Med anledning av coronapandemin fanns 
inte tid för att låta ärendet gå via nämnderna. Detta ärende kommer därför 
från kommunfullmäktige till barn- och utbildningsnämnden för kännedom.  

 

Henrik Arenvang Anna Lundström 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Nämndsekreteraren 

För kännedom 

Barn- och utbildningsnämnden 

Bilagor: 

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 
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 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2020-05-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §74/20   Dnr:  

 

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ändra 
formuleringen i beslutet (KF §30/20) från ledamot till 
ledamöter och ersättare. 
 
Ärendebeskrivning 

Med anledning av coronapandemin har frågan om 
distansnärvaro för ledamöter aktualiserats.  

I nya kommunallagen finns möjligheten att som ledamot och 
ersättare delta vid politiska sammanträden på distans. Då måste 
kommunfullmäktige ta ett beslut om att godkänna detta.  

Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2020 om att ändra i 
samtliga nämnders reglementen för att möjliggöra för 
deltagande via distans. I vanliga fall går dessa ärenden via 
samtliga nämnder vidare till kommunstyrelsen och slutligen till 
kommunfullmäktige. Med anledning av coronapandemin fanns 
inte tid för att låta ärendet gå via nämnderna. Detta ärende 
kommer därför från kommunfullmäktige till barn- och 
utbildningsnämnden för kännedom.  
 
Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ändra 
formuleringen i beslutet (KF §30/20) från ledamot till 
ledamöter och ersättare. 
_____ 

 
För åtgärd: 

Nämndsekreteraren 

För kännedom 

Barn- och utbildningsnämnden 
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Fastställt av: Kommunfullmäktige 
Datum: 27 april 2020 
För revidering ansvarar: Barn- och utbildningsnämnden 
För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar:  
Dokumentet gäller för: Barn- och utbildningsnämnden 
Dokumentet gäller till och med: Tillsvidare 



 
 

§ 1 Barn- och utbildningsnämndens verksamhet 

Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga 
skolväsendet för barn och ungdom fram till och med det första kalenderhalvåret 
det år då ungdomarna fyller tjugo år. Barn- och utbildningsnämndens verksamhet 
omfattar förskola, förskoleklass, skolbarnsomsorg, grundskola, särskola och 
gymnasieskola, gymnasiesärskola, öppen förskola (familjecentralen). Barn- och 
utbildningsnämnden ansvarar också för verksamhet vid kulturskola och 
fritidsgårdar. 

 
§ 2 Personalfrågor 

Barn- och utbildningsnämnden är anställningsmyndighet för barn- och 
utbildningsnämndens personal med undantag för förvaltningschef, som anställs 
av kommunstyrelsen. 

 

§ 3 Personregister 

Barn- och utbildningsnämnden är registeransvarig för de personregister 
som nämnden förfogar över för sin verksamhet. 

 
Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig för de 

personuppgifter som behandlas inom nämndens verksamhetsområde. Om 

nämnden ska behandla personuppgifter i de kommungemensamma system för 

vilka kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig ska 

personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de instruktioner som lämnas av 

kommunstyrelsen. Om nämnden ska behandla personuppgifter i system för 
vilka annan nämnd är personuppgiftsansvarig ska personuppgiftsbehandlingen 

ske i enlighet med de instruktioner som lämnas av den personuppgiftsansvariga 

nämnden. 

 

§ 4 Information 

Barn- och utbildningsnämnden ska lämna allmänheten råd och upplysningar i 
frågor som rör nämndens ansvarsområde. 

 

§ 5 Ansvar för verksamheten 

Barn- och utbildningsnämnden ska se till, att verksamheten bedrivs i enlighet 
med de mål och riktlinjer som anges i lagar, förordningar och läroplaner samt i 
enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Vidare ska barn- och 
utbildningsnämnden se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt.§ 6 
Barn- och utbildningsnämnden har att självständigt handlägga följande slag av 
ärenden: taxor och avgifter inom området, dock ej för barnomsorg (Lindesbergs 
kommun följer maxtaxaförordningen som skrivs upp enligt index) 
tillämpningsföreskrifter som rör barnomsorgen skolskjutsverksamhet de 
fonder som tilldelats nämnden, avskrivning av fordringar som uppkommit inom 



 
verksamhetsområde, rättslig tvist inom området, anhängiggörande av fråga 
inom verksamheten hos annan myndighet, övriga frågor inom 
verksamhetsområdet där författning anger styrelse som behörig kommunal 
instans. 

 

§ 7 Rapporteringsskyldighet 

Barn- och utbildningsnämnden ska redovisa till fullmäktige hur nämnden har fullgjort 
sådana uppdrag som fullmäktige har lämnat till nämnden med stöd av kommunallagen. 
5 kap 2 § och § 4. I de fall fullmäktige inte för varje särskilt uppdrag beslutat om omfattning 
av redovisning eller formerna för dem, ska redovisning till fullmäktige göras minst en gång 
per år. 

 

§ 8 Barn- och utbildningsnämndens sammansättning 

Barn- och utbildningsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. 
 

§ 9 Inkallande av ersättare 

En ledamot som är förhindrad att deltaga i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde ska själv kalla sin ersättare. Om detta inte är möjligt ska hen snarast anmäla 
till barn- och utbildningsnämndens sekreterare eller någon annan anställd på 
förvaltningskontoret som kallar ersättare. 

 

§ 10 Ersättarnas tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i 
ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som inställer 
sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt 
in i ledamotens ställe. 

 
Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige 
mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid 
företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom 
påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in istället 
för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. En ledamot eller en ersättare som 
har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet 
har handlagts. 
 
 

§ 11 Närvaro på distans 

Barn- och utbildningsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra på lika villkor, Lokalen ska vara beskaffad så att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  
 



 
 
  
Ledamot som önskar närvara på distans ska i förväg anmäla detta till ordförande.  

 

Ordförande avgör om särskilda skäl för närvaro på distans föreligger.  

 

Vid behandling av ärenden som innehåller sekretess får ledamöter inte delta på distans.  

§ 12 Återinträde 

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende 
får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. En ledamot som har avbrutit 
tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv får 
tjänstgöra igen om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. 

 

§ 13 Yttranderätt 

En i sammanträdet närvarande men icke tjänstgörande ersättare har rätt att 
delta i överläggningarna, men inte lägga yrkande eller delta i besluten.§ 13 
Kommunalråd 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande ska vara kommunalråd. Kommunalråd ska 
ägna hela sin arvoderade tid åt uppdraget för kommunen. 

 

§ 14 Ordföranden 

Det är en plikt för barn- och utbildningsnämndens ordförande att: 
- Ha uppsikt över barn- och utbildningsnämndens hela nämndförvaltning. 
- Med uppmärksamhet följa de frågor av betydelse för nämndens och 

förvaltningens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i 
verksamheten och ta initiativ i dess frågor. 

- Främja samverkan mellan barn- och utbildningsnämnden och övriga 
nämnder i gemensamma frågor. 

- Representera barn- och utbildningsnämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, 
konferenser och sammanträden om inte barn- och utbildningsnämnden bestämt 
annat i ett särskilt fall. 

- Prioritera det kommunala uppdraget framför andra uppdrag. Vid tillfällen då 
det kommunala uppdraget och andra uppdrag står i konflikt med andra ska 
det kommunala uppdraget ha förtur. 

 

§ 15 Vice ordförande 

Vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden ska med intresse följa de punkter som 
gäller för nämndens ordförande i § 14. Vice ordförande ska därutöver delta vid 
beredningsmöten inför nämndens sammanträden samt agera stöd för ordförande i frågor 
som rör nämndens arbete. För detta utgår för vice ordförande ett fast månadsarvode 
reglerat i bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda. 

 



 
§ 16 Ersättare till ordföranden 

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan deltaga i ett sammanträde eller i en del 
av ett sammanträde fullgör den fullgör den till tjänsteår mest erfarne ledamoten, 
ålderspresidenten, ordförandens uppgifter. Om flera ledamöter har lika lång 
tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ålderspresident. 

 
Om ordförande på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får barn- och utbildningsnämnden utse en annan ledamot att 
vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

 

§ 17 Ordförandes roll under sammanträdet 

- Ordföranden har utslagsröst. KL 25 §: En ledamot i fullmäktige eller i en nämnd har 
rätt att avstå från att delta i en omröstning eller i ett beslut. Ordföranden är dock 
alltid skyldig att rösta, när det behövs för att ärendet ska kunna avgöras. 

- Ordföranden i nämnden ska se till att sammanträdet kan genomföras på 
ett ansvarsfullt och korrekt sätt. 

 

§ 18 Närvaro- och yttranderätt för personalföreträdare 

Personalföreträdare till det antal barn- och utbildningsnämnden beslutar kan 
delta i nämndens handläggning av ärenden enligt kommunallagen. De har rätt att 
delta i överläggningarna men inte i besluten.§ 19 Tidpunkt för sammanträden 
Barn- och utbildningsnämnden och dess arbetsutskott sammanträder på dag och tid 
som nämnden bestämmer. 

 

§ 19 Kallelse 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara 
skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. I undantagsfall får 
kallelse ske på annat sätt. Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och 
ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 4 dagar 
före sammanträdesdagen. Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden 
bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan 
ska bifogas kallelsen. 

 

§ 20 Justering 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Barn- och utbildningsnämnden 
kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska 
redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

 

§ 21 Reservation 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den 
tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

 



 
§ 22 Delgivning 

Delgivning sker av kommunkansliet. 
 

§ 23 Undertecknande av handlingar 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av barn- och utbildningsnämnden ska 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och 
kontrasigneras av förvaltningschefen om inte barn- och utbildningsnämnden beslutar 
annat. 

 

§ 24 Utskott 

Inom barn- och utbildningsnämnden ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska 
bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare. 

 
Barn- och utbildningsnämnden kan också utse andra utskott som nämnden finner lämpligt. 

 
Barn- och utbildningsnämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland utskottets 
ledamöter en ordförande och en vice ordförande. Om ordföranden i utskottet på grund 
av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid 
får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden 
fullgöra dennes uppgifter. 

 
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträde endast om ledamot är förhindrad 
att tjänstgöra. Ledamot, som är förhindrad att tjänstgöra, kallar själv sin ersättare. 

Sammanträden ska hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst 3 ledamöter 
begär det. Ordföranden eller förvaltnings 
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 Sammanträdesdatum:  

Barn- och utbildningsnämnden  2020-05-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN §44/20   Dnr: BUN 2019/38 

 

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 
 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige att ändra formuleringen i beslutet 
(KF §30/20) från ledamot till ledamöter och ersättare.  
 
Ärendebeskrivning 

Med anledning av coronapandemin har frågan om 
distansnärvaro för ledamöter aktualiserats.  

I nya kommunallagen finns möjligheten att som ledamot och 
ersättare delta vid politiska sammanträden på distans. Då måste 
kommunfullmäktige ta ett beslut om att godkänna detta.  

Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2020 om att ändra i 
samtliga nämnders reglementen för att möjliggöra för 
deltagande via distans. I vanliga fall går dessa ärenden via 
samtliga nämnder vidare till kommunstyrelsen och slutligen till 
kommunfullmäktige. Med anledning av coronapandemin fanns 
inte tid för att låta ärendet gå via nämnderna. Detta ärende 
kommer därför från kommunfullmäktige till barn- och 
utbildningsnämnden för kännedom.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till 
handlingarna. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att ändra formuleringen i beslutet (KF 
§30/20) från ledamot till ledamöter och ersättare.  
 
Beslutsgång 

Ordförande Linda Svahn (S) ställer förvaltningens förslag mot 
Pär-Ove Lindqvist (M) förslag och finner att barn- och 
utbildningsnämnden beslutat enligt Pär-Ove Lindqvist (M) 
förslag. 

 

_____ 

 
För åtgärd: 

Kommunstyrelsen 
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Barn- och utbildningsnämnden  2020-05-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2020-05-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §74/20   Dnr:  

 

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ändra 
formuleringen i beslutet (KF §30/20) från ledamot till 
ledamöter och ersättare. 
 
Ärendebeskrivning 

Med anledning av coronapandemin har frågan om 
distansnärvaro för ledamöter aktualiserats.  

I nya kommunallagen finns möjligheten att som ledamot och 
ersättare delta vid politiska sammanträden på distans. Då måste 
kommunfullmäktige ta ett beslut om att godkänna detta.  

Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2020 om att ändra i 
samtliga nämnders reglementen för att möjliggöra för 
deltagande via distans. I vanliga fall går dessa ärenden via 
samtliga nämnder vidare till kommunstyrelsen och slutligen till 
kommunfullmäktige. Med anledning av coronapandemin fanns 
inte tid för att låta ärendet gå via nämnderna. Detta ärende 
kommer därför från kommunfullmäktige till barn- och 
utbildningsnämnden för kännedom.  
 
Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ändra 
formuleringen i beslutet (KF §30/20) från ledamot till 
ledamöter och ersättare. 
_____ 

 
För åtgärd: 

Nämndsekreteraren 

För kännedom 

Barn- och utbildningsnämnden 
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 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 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 

Närvaro vid politiska sammanträden på distans för 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om följande tillägg i Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagens reglemente: 
 
• Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen får, om särskilda skäl föreligger, 

sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde 
får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett 
sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 
Lokalen ska vara beskaffad så att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

• Ledamot som önskar närvara på distans ska i förväg anmäla detta till 
ordförande.  

• Ordförande avgör om särskilda skäl för närvaro på distans föreligger.  
• Vid behandling av ärenden som innehåller sekretess får ledamöter inte 

delta på distans.  
• Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på 

distans vid de egna sammanträdena. 
 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige i Lindesberg beslutade den 27 april 2020 att samtliga 
nämnder i Lindesbergs kommun får sammanträda med ledamöter närvarande 
på distans. I beslutet framgår att detta ska föras in i nämndernas reglemente, 
vilket innebär att ett tillägg i Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens 
reglemente behöver göras. 
 
Konsekvenser 

Då Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen består av ledamöter från fyra 
kommuner behöver ledamöternas tillgång till teknisk utrustning för att kunna 
delta på distans utredas och säkerställas. Kostnaderna beräknas uppgå till 
6 000 kr per platta och cirka 100 kr/månad för mobilt bredband. 

Henrik Arenvang Anna Lundström 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Enhetschef Samhällsbyggnadsnämnden 
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 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2020-05-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §72/20   Dnr: KS 2020/121 

 

Närvaro vid politiska sammanträden på distans för 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om 
följande tillägg i Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens 
reglemente: 
 

 Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen får, om särskilda 
skäl föreligger, sammanträda med ledamöter och 
ersättare närvarande på distans. Sådant sammanträde 
får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i 
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan 
se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara 
beskaffad så att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

 Ledamot och ersättare som önskar närvara på distans 
ska i förväg anmäla detta till ordförande.  

 Ordförande avgör om särskilda skäl för närvaro på 
distans föreligger.  

 Vid behandling av ärenden som innehåller sekretess får 
ledamöter inte delta på distans.  

 Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om 
deltagande på distans vid de egna sammanträdena. 

 
Ärendebeskrivning 

 

Kommunfullmäktige i Lindesberg beslutade den 17 april 2020 
att samtliga nämnder i Lindesbergs kommun får sammanträda 
med ledamöter närvarande på distans. I beslutet framgår att 
detta ska föras in i nämndernas reglemente, vilket innebär att 
ett tillägg i Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens reglemente 
behöver göras. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om 
följande tillägg i Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens 
reglemente: 
 

 Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen får, om särskilda 
skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast 
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Kommunstyrelsen  2020-05-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på 
ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra på lika villkor. Lokalen ska vara beskaffad så 
att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

 Ledamot som önskar närvara på distans ska i förväg 
anmäla detta till ordförande.  

 Ordförande avgör om särskilda skäl för närvaro på 
distans föreligger.  

 Vid behandling av ärenden som innehåller sekretess får 
ledamöter inte delta på distans.  

 Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om 
deltagande på distans vid de egna sammanträdena. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår ändring av förvaltningens förslag 
från ledamot till ledamöter och ersättare.  
 

Beslutsgång 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) frågar om kommunstyrelsen kan 
besluta enligt förvaltningens förslag med Pär-Ove Lindqvist (M) 
ändringsförslag och finner att förslaget godkänns. 
_____ 

 
För åtgärd: 

Enhetschef Samhällsbyggnadsnämnden 
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Kommunstyrelsen  2020-05-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §72/20   Dnr: KS 2020/121 

 

Närvaro vid politiska sammanträden på distans för 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om 
följande tillägg i Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens 
reglemente: 
 

 Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen får, om särskilda 
skäl föreligger, sammanträda med ledamöter och 
ersättare närvarande på distans. Sådant sammanträde 
får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i 
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan 
se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara 
beskaffad så att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

 Ledamot och ersättare som önskar närvara på distans 
ska i förväg anmäla detta till ordförande.  

 Ordförande avgör om särskilda skäl för närvaro på 
distans föreligger.  

 Vid behandling av ärenden som innehåller sekretess får 
ledamöter inte delta på distans.  

 Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om 
deltagande på distans vid de egna sammanträdena. 

 
Ärendebeskrivning 

 

Kommunfullmäktige i Lindesberg beslutade den 17 april 2020 
att samtliga nämnder i Lindesbergs kommun får sammanträda 
med ledamöter närvarande på distans. I beslutet framgår att 
detta ska föras in i nämndernas reglemente, vilket innebär att 
ett tillägg i Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens reglemente 
behöver göras. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om 
följande tillägg i Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens 
reglemente: 
 

 Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen får, om särskilda 
skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast 
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äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på 
ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra på lika villkor. Lokalen ska vara beskaffad så 
att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

 Ledamot som önskar närvara på distans ska i förväg 
anmäla detta till ordförande.  

 Ordförande avgör om särskilda skäl för närvaro på 
distans föreligger.  

 Vid behandling av ärenden som innehåller sekretess får 
ledamöter inte delta på distans.  

 Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om 
deltagande på distans vid de egna sammanträdena. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår ändring av förvaltningens förslag 
från ledamot till ledamöter och ersättare.  
 

Beslutsgång 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) frågar om kommunstyrelsen kan 
besluta enligt förvaltningens förslag med Pär-Ove Lindqvist (M) 
ändringsförslag och finner att förslaget godkänns. 
_____ 

 
För åtgärd: 

Enhetschef Samhällsbyggnadsnämnden 
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Kommunfullmäktige 
 

Motion från Jari Mehtäläinen (SD) om att redovisa kostnaderna 

för kommunala verksamheter som styrs av lagkrav 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Jari Mehtäläinen (SD) har inkommit med en motion där han föreslår 
kommunens förvaltningar och bolag får i uppdrag att redovisa de 
verksamheter som Lindesbergs kommun enligt lag är skyldig att driva. 
Rapporterna ska rubriceras med respektive lagparagrafer där dessa 
kostnader ska ingå. 
 

 

Henrik Arenvang Ellinor Halldan 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunstyrelsen 
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Till  
Direktionen för Nerikes Brandkår   

För kännedom:  
Kommunfullmäktige i: Örebro, Hallsberg, Laxå, Lekeberg, Askersund, Kumla, Nora, Lindesberg, och 
Ljusnarsbergs kommuner 

 

Granskning av förbundets informationssäkerhet   

Vi har med stöd av KPMG AB genomfört en granskning av hur förbundsdirektionen säkerställer 
informationssäkerheten inom förbundet. Det övergripande syftet med vår granskning har varit att 
bedöma om förbundet har ett ändamålsenligt och systematiskt arbetssätt med sin 
informationssäkerhet. 
 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är förbundet inte har ett ända-
målsenligt och systematiskt arbetssätt med sin informationssäkerhet.  
 
I den granskning vi genomfört har vi kunnat notera att förbundet i praktiken organiserat sin 
informationssäkerhet i enlighet med MSB:s rekommendationer men att det krävs ytterligare åtgärder 
för att arbetssätt, organisation med mera ska förankras formellt. Granskningen visar tex att den 
övergripande informationssäkerhetspolicyn inte uppdaterad sedan 2009, vilket innebär risker 
avseende policyns relevans, avtalet med Nora kommun avseende IT-tjänster är övergripande och 
anger inte tydligt vilka krav som ställs på Nora kommun som IT-leverantör och det bör ytterligare 
tydliggöras roller och ansvar mellan förbundet och Nora kommun avseende informations-
säkerhetsarbetet för att undvika att delar av arbetet förbises. 
 
De iakttagelser och bedömningar som vår granskning visat på är delvis baserade på allmänna 
rekommendationer kring hur organisationer bör bedriva sitt informationssäkerhetsarbete. Det bör 
därför ställas i relation till förbundets storlek och förutsättningar. Mot bakgrund av att förbundets 
organisation är relativt liten är vår bedömning att föreslagna åtgärder inte behöver kräva ett 
omfattande arbete för att ett ändamålsenligt informationssäkerhetsarbete ska kunna uppnås. 
 
Mot bakgrund av vår granskning ger vi följande rekommendationer: 

- Genom arbetsordningar eller delegationsordning tydliggöra ansvar för förbundets system. 
- Se över förbundets informationssäkerhetspolicy och riktlinjer för informationssäkerhet för att 

säkerställa dess relevans. 
- Utse en informationssäkerhetssamordnare inom förbundet med en tydlig rollbeskrivning. 
- I avtalet med Nora kommun tydliggöra gränsdragningarna i ansvarsförhållandena mellan 

förbundet och Nora kommun. Det bör inkludera att genom SLA tydliggöra kravställandet på 
Nora kommun som IT-leverantör. 

- Framarbeta en rutin för behörighetskontroller. 

KS 2020-298
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rådande Corona situation 

- Utveckla kortsiktiga mål för informationssäkerhetsarbetet med tillhörande handlingsplaner. 
- Säkerställa att arbetet med att identifiera och analysera risker sker regelbundet. 

 
I vår bilagda revisionsrapport utvecklas bakgrund och bedömningar till ovanstående 
rekommendationer. Revisionen begär yttrande över de iakttagelser och rekommendationer vi gjort 
och önskar att direktionen inkommer med beskrivning av vilka åtgärder man planerar att vidta med 
anledningen av granskningen samt en tidplan för dessa. 
 
Yttrande önskas senast 2020-09-07 till sakkunnigt biträde; mikael.lind@kpmg. 
 
 

Örebro 2020-05-12 

 

 

För revisorerna i Nerikes Brandkår 

 

Britta Bjelle     Lars Billström 
Ordförande     Vice ordförande 
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1 Sammanfattning 

Vi har av revisorerna i Nerikes Brandkår fått i uppdrag att översiktligt granska 
förbundets rutiner kring informationssäkerheten. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 
år 2020.Granskningen har syftat till att konstatera om förbundet har ett ändamålsenligt 
och systematiskt arbetssätt med sin informationssäkerhet. 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är förbundet inte har ett 
ändamålsenligt och systematiskt arbetssätt med sin informationssäkerhet.  

Vi bedömer att förbundets organisation i praktiken är i enlighet MSBs 
rekommendationer men att det saknas formellt tydliggjorda roller. Det finns upprättade 
styrdokument för informationssäkerhetsarbetet. Den övergripande 
informationssäkerhetspolicyn är dock inte uppdaterad sedan 2009 och bör därför ses 
över för att säkerställa policyns relevans. Avtalet med Nora kommun är övergripande 
och anger inte tydligt vilka krav som ställs på Nora kommun som IT-leverantör. Vi 
bedömer att det bör tydliggöras för att säkerställa att den service som ges är anpassad 
efter förbundets behov. Vi bedömer även att klassningar av förbundets 
informationstillgångar bör ske för att resurser ska kunna anpassas efter den 
information som är mest känslig och kritisk. Vår bedömning är även att förbundet bör 
arbeta fram handlingsplaner för att säkerställa ett systematiskt 
informationssäkerhetsarbetearbete. Det bör även ytterligare tydliggöras roller och 
ansvar mellan förbundet och Nora kommun avseende informationssäkerhetsarbetet för 
att undvika att delar av arbetet förbises. Arbetet med att identifiera och analysera risker 
bör ske regelbundet för att överensstämma med förbundets nuläge och rådande 
förutsättningar. 

Granskningens bedömningar är delvis baserade på allmänna rekommendationer kring 
hur organisationer bör bedriva sitt informationssäkerhetsarbete. Det bör därför ställas i 
relation till förbundets storlek och förutsättningar. Förbundets organisation är relativt 
liten vilket innebär att föreslagna åtgärder inte behöver kräva ett omfattande arbete för 
att ett ändamålsenligt informationssäkerhetsarbete ska kunna uppnås. 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi Direktionen att: 

- Genom arbetsordningar eller delegationsordning tydliggöra ansvar för 
förbundets system. 

- Se över förbundets informationssäkerhetspolicy och riktlinjer för 
informationssäkerhet för att säkerställa dess relevans. 

- Utse en informationssäkerhetssamordnare inom förbundet med en tydlig 
rollbeskrivning. 

- I avtalet med Nora kommun tydliggöra gränsdragningarna i 
ansvarsförhållandena mellan förbundet och Nora kommun. Det bör inkludera att 
genom SLA tydliggöra kravställandet på Nora kommun som IT-leverantör. 

- Framarbeta en rutin för behörighetskontroller. 

- Utveckla kortsiktiga mål för informationssäkerhetsarbetet med tillhörande 
handlingsplaner. 
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- Säkerställa att arbetet med att identifiera och analysera risker sker regelbundet. 
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2 Inledning/bakgrund 

Vi har av revisorerna i Nerikes Brandkår fått i uppdrag att översiktligt granska 
förbundets rutiner kring informationssäkerheten. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 
år 2020. 

Informationssäkerhet är ett begrepp som används om säkerhet för information som 
hanteras i förbundets IT-system. Allt mer information hanteras idag med olika tekniska 
lösningar och aldrig förr har offentlig sektor hanterat sådana mängder information som 
görs idag. Verksamheternas ökade beroende av informationsteknik (IT) innebär ökade 
risker i form av dataintrång, bedrägerier och spridning av skadlig kod.  

Informationssäkerhet innebär att skydda information utifrån dess krav på 
konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet i alla förbundets system. För att kunna 
hantera detta på ett ändamålsenligt sätt krävs att förbundet har ett systematiskt 
informationssäkerhetsarbete där flera funktioner är involverade och rätt organiserade 
för uppdraget. IT-säkerhet är inte en IT-fråga utan en fråga om att säkra och trygga 
driften av förbundets kärnverksamhet. 

 

Bilden ovan illustrerar de olika begreppens relation till varandra. 

Nerikes Brandkår köper idag den tekniska IT-tjänsten av Nora kommun vilket ställer 
ytterligare krav på att verksamheten har fastställda rutiner och tar ansvar för sin 
information och informationssäkerhet även i relation till extern part som leverantör av 
IT-infrastrukturen.  

Revisorerna bedömer risken att det systematiska informationssäkerhetsarbetet inte är 
ändamålsenligt och att det finns risk för brister i förbundets organisering och arbetssätt 
inom området, inte minst i relation till extern leverantör av IT-infrastruktur. 

Med anledning av ovanstående drar förbundets revisorer slutsatsen i sin riskanalys, att 
förbundets rutiner avseende informationssäkerheten behöver granskas. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 

Granskningen syftar till att konstatera om förbundet har ett ändamålsenligt och 
systematiskt arbetssätt med sin informationssäkerhet. 

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:   
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— Finns en ändamålsenlig organisation för att arbeta med informations-
säkerhetsfrågorna i förbundet? 

— Finns ett systematiskt och ändamålsenligt arbetssätt för att uppnå god 
informationssäkerhet dokumenterat och förankrad i förbundets verksamheter? 

— Är roller och ansvar för informationssäkerheten tydliggjord och uppfattad mellan 
verksamhet (förbundet) och IT-organisation (Nora kommun)? 

— Arbetar förbundet systematiskt med att identifiera och analysera risker för 
informationssäkerheten? 

— Vilka krav har ställts på Nora kommun som leverantör av IT-tjänster, varför har valet 
fallit på Nora kommun som leverantör? 

— Finns det en uppföljning av kvalitet av IT-tjänsterna? 

Granskningen omfattar Direktionen och dess ansvar för informationssäkerheten inkl 
rollen som kravställare på extern leverantör. 

Granskningen avser direktion i Nerikes Brandkår.  

 

2.2 Revisionskriterier 

Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

— Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut 

— MSBs rekommendationer avseende Ledningssystem för informationssäkerhet 

— NIS-direktivet i tillämpliga delar avseende kartläggning och analys av risker 

 

2.2.1 MSB:s metodstöd 

MSB1 har tagit fram ett metodstöd till organisationer avseende 
informationssäkerhetsarbetet. Metodstödet är baserat på den internationella standard-
serien för informationssäkerhet, ISO/ IEC 27000 och ämnar till att förtydliga hur 
informationssäkerhetsarbetet kan utformas. 

Metodstödet består av fyra olika metodsteg för informationssäkerhetsarbetet vilka 
illustreras i nedanstående figur. 

 

 
1 Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 
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Metodstödet och de fyra metodstegen med underliggande metoddelar. 

2.2.1.1 Identifiera och analysera 
Syftet med att analysera avseende informationssäkerhetsarbetet är enligt MSB att 
säkerställa att informationssäkerheten utformas utifrån verksamhetens rådande 
förutsättningar. Det ska även leda till att väsentliga informationstillgångar identifieras, 
vilka risker de ska skyddas mot, samt valda säkerhetsåtgärder.  

2.2.1.2 Utforma 
Enligt MSB:s metodstöd behövs följande delar för ett systematiskt 
informationssäkerhetsarbete: 

• Organisation 
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• Informationssäkerhetsmål 

• Styrdokument 

• Klassningsmodell 

• Handlingsplan 

• Kontinuitetshantering för informationstillgångar 

2.2.1.3 Använda 
När verksamheten har utformat styrningen enligt avsnitt 3.1.2 ska det tillämpas. Det 
innebär: 

• Kontinuerligt arbete med att klassa organisationens information för att 
identifiera känslig och kritisk information för att kunna säkerställa tillräckligt 
skydd. 

• Genomföra och efterleva de handlingsplaner och styrdokument som avser 
informationssäkerhetsarbetet 

• Utbilda och kommunicera informationssäkerhetsfrågor till organisationens 
medarbetare. Det är ständigt pågående arbete som är nödvändigt för att skapa 
ett systematiskt informationssäkerhetsarbete. 

2.2.1.4 Följa upp och förbättra 
Informationssäkerhetsarbetet ska utvärderas och följas upp för att säkerställa att 
arbetets fortsatta lämplighet, tillräcklighet och verkan. Det kan enligt MSB ske genom 
övervakning, mätning och måluppföljning.  

2.3 Metod 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer/avstämningar 
med berörda tjänstemän. 

Rapporten är faktakontrollerad av samtliga intervjuade. 

3 Resultat av granskningen 

3.1 Styrdokument  

För Nerikes Brandkår finns en informationssäkerhetspolicy som styr förbundets arbete 
med informationssäkerhet. Följande mål anges i policyn: 

• skydda den personliga integriteten 

• bevara ett högt förtroende hos medborgarna 

• säkerställa att gällande lagar och bestämmelser följs 

• förhindra eller minska effekterna av störningar och skador 
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• skydda information och informationssystem mot bedömda hot 

• skapa ordning och kontroll över Nerikes Brandkårs informationsbehandling 

Utifrån policyn har riktlinjer för informationssäkerhet tagits fram2.  Riktlinjerna omfattar 
bl.a. informationsklassning, roller och ansvar, fysisk säkerhet, kommunikation, åtkomst 
till program och nätverk, loggning av IT-resurser, kontinuitetsplanering, intern kontroll 
samt användning av internet, epost, fax och telefoni.  

Enligt MSBs metodstöd bör informationssäkerhetspolicyn ej uppdateras årligen då det 
är ett strategiskt dokument som avser viljeriktningen med informationssäkerheten. 
Samtidigt beskrivs informationssäkerhet som ett föränderligt område, vilket innebär att 
den riskerar att bli förlegad om den uppdateras för sällan. En rimlig livslängd på en 
informationssäkerhetspolicy är enligt MSB ca. 3–5 år. Nerikes Brandkårs 
informationssäkerhetspolicy är antagen av Direktionen 2009-04-16. 

Av våra dialoger framgår att det finns planer på att uppdatera 
informationssäkerhetspolicyn men att man avvaktar att IT-leverantören Nora kommun 
uppdaterar sina styrdokument i syfte att samordna. 

3.2 Organisation 

3.2.1 Organisation för informationssäkerhet enligt MSBs metodstöd 

I MSB:s metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete framgår hur ansvaret 
för arbetet med informationssäkerhet bör fördelas3. 

Det bör finnas en person inom organisationen med ansvar för att samordna 
informationssäkerhetsarbetet. Grundprincipen är att ansvaret för 
informationssäkerhetsarbete ska följa det ordinarie verksamhetsansvaret från ledning 
ner till enskilda medarbetare. Informationssäkerhetssamordnaren har därmed inget 
formellt ansvar för informationssäkerheten utan ska verka som ett stöd för att den 
övriga organisationen innefattande ledning, verksamhetschefer och medarbetare tar 
sitt ansvar för informationssäkerhet i verksamheten. 

Det är viktigt att tydligt klargöra informationssäkerhetssamordnaren roll och vilket 
mandat och rapporteringsplikt som ska ingå i rollen. 

Var i organisationen informationssäkerhetssamordnaren eller motsvarande är placerad 
beror på, enligt MSB:s metodstöd, på organisationens struktur men bör generellt vara 
placerad nära ledningen, exempelvis i en ledningsstab.  

3.2.2 Nerikes Brandkårs organisation för informationssäkerhetsarbetet 

Enligt förbundets riktlinjer är Direktionen ytterst ansvarig för förbundets 
informationssäkerhet. De styr genom fastställandet av gällande säkerhetskrav för 
verksamheten samt fastställandet av informationssäkerhetspolicyn.  

 
2 Antagen av direktionen 2009-04-16 
3 Avser en generell organisation. Enheter och likande i exemplet är inte direkt applicerbara på Nerikes 
Brandkårs organisation.  
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Vidare framgår att alla medarbetare inom förbundet ska känna till att de har ett ansvar 
för brandkårens informationssäkerhet samt att följa regler och anvisningar. Vidare har 
varje anställd skyldighet att rapportera funktionsstörningar och fel i system, utrustningar 
och data.  

Av våra intervjuer framgår att förbundet inte har en formellt ansvarig 
informationssäkerhetssamordnare. I praktiken uppges dock en av förbundets två vice 
brandchefer ansvara för informationssäkerhetsfrågorna i och med sitt ansvar för 
förbundets förebyggande verksamhet och IT-verksamhet.  

Enligt våra intervjuer finns det inte någon formellt ansvarig för förbundets olika system. 
Det är respektive chef som i praktiken enligt uppgift ansvarar för de system som 
dennes verksamhet använder. Vi har inte tagit del av någon arbetsordning eller 
liknande dokument som fastställer verksamhetschefers systemansvar. Det uppges 
vara cirka 35 stycken systemanvändare i förbundet på daglig basis. Enligt våra 
avstämningar är det vice brandchef samt förbundets ekonomichef ytterst tar ansvar för 
förbundets verksamhetssystem.  

 

Organisationsschema för Nerikes brandkår. Vice brandchef med informellt ansvar för 
informationssäkerhet organiseras under ”Olycksförebyggande verksamhet. 

3.2.3 IT-organisation 

Nerikes Brandkår har handlat upp sitt IT-stöd av Noras kommun. Utöver det har 
förbundet handlat upp ett antal system som Nora kommun inte är involverade i. Där 
står respektive leverantör för IT-supporten. Vi har tagit del av det avtal Nerikes 
Brandkår har upprättat med Nora kommun avseende IT-support. Avtalet med Nora 
kommun trädde i kraft 2010-01-01. Enligt våra intervjuer med företrädare för förbundet 
ser man positivt på den service som ges av Nora kommun i rollen som IT-leverantör. 
Att Nora är en liten kommun lyfts som en fördel då det upplevs finnas en förståelse för 
de båda parternas förutsättningar. Vidare upplever förbundet att den service som Nora 
kommun levererar är hög i förhållande till kostnaden. 
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Av avtalet framgår att det omfattar support till användare samt driftstöd server, backup. 
Enligt avtalet ska Nora kommun vara tillgängliga för support på vardagar 08.30-11.30 
och 12.30-16.00. Det framgår av våra intervjuer att Nora även har bistått med support 
på helgdagar och andra tider som ej omfattas av avtalet. Ibland inom knappa 
tidsramar.  Det har enligt intervjuer heller inte upprättats någon specifik SLA4 för 
förbundets system. Vi har heller inte tagit del av något annat dokument som tydliggör 
olika nivåer av service baserat på hur kritiska systemen bedöms vara.  

3.2.3.1 Uppföljning 
Enligt intervjuer genomförs regelbundet avstämningar med Nora kommun avseende 
kvalitet på IT-tjänsterna. Enligt intervjuer brukar avstämningarna kretsa kring IT-
utveckling och inte fokuserat på informationssäkerhet även om det har berörts. 
Däremot informerar Nora kommun om vad som är aktuellt, vilket även innefattar 
informationssäkerhet. Vi har inte tagit del av någon skriftlig uppföljning.  

3.2.4 Bedömning 

Finns en ändamålsenlig organisation för att arbeta med informations-
säkerhetsfrågorna i förbundet? 

Utifrån dokumentstudier och intervjuer kan vi konstatera att det i praktiken är 
verksamhetsansvarig som ansvarar för de system som används inom respektive 
område. Vi konstaterar även att det informellt finns en samordnare för 
informationssäkerhetsarbetet. Det är i enlighet med MBS:s rekommendationer om att 
ansvaret för informationssäkerheten ska följa den ordinarie ansvarsfördelningen i 
verksamheten. Vi ser däremot en risk i att de olika rollernas ansvar ej har formaliserats. 
Vår bedömning är att ansvaret bör formaliseras för de verksamhetschefer som ska 
vara systemansvariga. Vi bedömer även att en informationssäkerhetsamordnare bör 
utses för att tydliggöra organisationen och skapa förutsättningar för ett systematiskt 
informationssäkerhetsarbete.  

Vidare finns det en upprättad informationssäkerhetspolicy i förbundet. Baserat på 
policyn har riktlinjer tagits fram. Informationssäkerhetspolicyn har inte uppdaterats på 
ca 11 år att jämföra med MSB:s rekommendationer om 3-5 år. Vi ser positivt på att det 
finns planer inom förbundet på att utveckla nya styrdokument men konstaterar att det 
vid tidpunkten för granskningen ej genomförts. Vi bedömer att 
informationssäkerhetspolicy och riktlinjer bör uppdateras för att säkerställa 
dokumentens relevans.  

Vilka krav har ställts på Nora kommun som leverantör av IT-tjänster, varför har 
valet fallit på Nora kommun som leverantör? 

Enligt intervjuer föll valet på Nora kommun som leverantör eftersom man upplever en 
förståelse i Nora för förbundets förutsättningar då både Nora och Nerikes Brandkår är 
mindre organisationer. Vi konstaterar att det finns ett upprättat avtal med Nora kommun 
avseende IT-tjänster. Avtalet är övergripande och innefattar ej SLA för förbundets 

 
4 Står för ”Service Level Agreement” och anger den nivå av service som ska vara tillgänglig för respektive 
system. 
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system. Vidare kan vi utifrån våra intervjuer konstatera att Nora kommun levererar 
tjänster till förbundet på andra tider än de som anges i avtalet. Vi ser en risk för 
otydlighet avseende vilken service som Nora kommun förväntas leverera. Det riskerar 
leda till att Nora i egenskap av leverantör ej har anpassade resurser för den nivå av 
service förbundet kräver. Vi bedömer därför att Nerikes brandkårs krav på Nora 
kommun som leverantör av IT-tjänster bör konkretiseras.  

Finns det en uppföljning av kvalitet av IT-tjänsterna? 

Enligt intervjuer genomförs avstämningar med Nora kommun i egenskap av IT-
leverantör regelbundet två gånger om året. Det upplevs dock vara väldigt 
detaljorienterade och inte fokusera på informationssäkerhet. Av intervjuerna framgår att 
frågorna som lyfts till stor del är på Nora kommuns initiativ och inte drivet av Nerikes 
brandkår i egenskap av beställare.  

3.3 Informationssäkerhetsarbete 

3.3.1 Säkerhetsklassningar 

Det varierar hur kritisk och känslig olika typer av information är för en organisation. 
Därför är det viktigt att genomföra en bedömning utav vad som är lämplig nivå av 
säkerhet och skydd för olika typer av information. Enligt MSBs metodstöd bör 
informationen klassas utifrån konfidentialitet, riklighet och tillgänglighet.   

Av förbundets riktlinjer framgår att verksamhetsansvariga inom Nerikes Brandkår 
ansvarar för att informationen inom deras respektive verksamhetsområde hanteras på 
ett korrekt sätt och att det både bedöms och ges korrekt stöd. 

Vidare ska, enligt förbundets riktlinjer, även ny personal med tillgång till särskild 
information genomgå en lämplighetsprövning. Det gäller även entreprenörer och 
tillfällig personal.  

Enligt våra intervjuer görs ingen klassning av förbundets informationstillgångar. Det 
finns heller ingen fastställd modell för klassning i förbundet. 

3.3.2 Kontinuitetsplanering 

Kontinuitetsplanering syftar på den planeringsprocess som ska säkerställa fortsatt 
verksamhet vid störningar och avbrott i den ordinäre IT-driften. Enligt förbundets 
riktlinjer ska det finnas en avbrottsplan vilken utgör den sammanfattande beteckningen 
på de åtgärder som ska säkerställa fortsatt verksamhet i händelse av störning samt 
möjliggöra återstart av IT-driften. Respektive systemägare ansvarar för framtagandet 
av avbrottsplaner. Dataansvarig ansvarar för de system där det inte har utsetts någon 
systemägare. I samband med framtagandet av respektive systemsäkerhetsintroduktion 
ska kraven på systemets tillgänglighet fastställas. Där ska det framgå den längsta tid 
som ett datasystem får vara obrukbart innan verksamheten äventyras.  

Av våra intervjuer framgår att Nora kommun löser mycket av problemen med IT ”på 
studs” och att det ej är utarbetat efter specifika avbrottsplaner.  
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3.3.3 Logg- och behörighetskontroller 

Nerikes brandkår har dokumenterade riktlinjer avseende Loggning av IT-resurser. 
Enligt riktlinjerna sker loggning i syfte att upptäckta avvikelser avseende riktlinjerna för 
informationssäkerhet. Av riktlinjerna framgår vad som gäller avseende skydd av den 
personliga integriteten, åtkomst till loggresultat, klocksynkronisering samt skyldighet att 
vidta åtgärder.  

Avseende behörighet står det i förbundets riktlinjer för informationssäkerhet att ej giltiga 
behörigheter regelbundet ska regelbundet tas bort för att undvika att persona som 
avslutat sin anställning eller bytt arbetsuppgifter finns kvar i systemen. 

Enligt intervjuer beställarförbundet logg- och behörighetskontroller av Nora kommun. 
Vidare framgår att det utöver beställningarna till Nora kommun inte görs kontroller. 
Därmed görs ingen regelbunden kontroll. 

3.3.4 Intern kontroll och riskanalyser 

Enligt riktlinjerna är kontroll av förbundets efterlevnad av riktlinjerna för 
informationssäkerhet en del av brandkårens internkontroll. Vilka områden rörande 
informationssäkerhet som ska kontrolleras fastställs årligen av direktionen. Exempel på 
kontrollområden är: 

• Administrativ säkerhet 

• Fysisk säkerhet 

• Logisk säkerhet 

Metoder som används kan exempelvis vara enkäter, intervjuer, hot- och riskanalyser 
eller penetrationstester.  

I de fall brister upptäcks ska förslag till handlingsplan upprättas. 

Det framgår av våra intervjuer att Nora kommun genomför kontroller avseende teknisk 
säkerhet. Dock genomförs exempelvis inte penetrationstester vilket enligt intervjuer 
beror på knappa resurser.  

Avseende administrativ säkerhet uppges exempel på kontroller vara: 

• Kunskap om och efterlevnad av fastställda riktlinjer inom Nerikes Brandkår för 
informationssäkerhet på såväl ledningsnivå som användarnivå. 

• Efterlevnad av lagstiftning inom området. 

Enligt definitionen av informationssäkerhet är administrativ säkerhet en del av 
informationssäkerhet men inte teknisk säkerhet och IT-säkerhet. Av våra intervjuer 
görs det tydligt att Nora kommun uppfattar att deras uppdrag innefattar teknisk 
säkerhet men inte informationssäkerhet. 
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Det framgår av förbundets uppföljning av internkontrollplan 20195 att det under 2019 
genomfördes en kontroll av rutiner gällande GDPR. Vi noterar att samma punkt fanns 
med även i 2018 års intern kontrollplan. Baserat på kontrollen har riktlinjer för 
personuppgiftshantering upprättats. I övrigt finns ingen kontrollpunkt avseende 
informationssäkerhet med i förbundets internkontrollplan 2018 eller 2019. 

Enligt våra intervjuer genomfördes en större riskanalys på verksamhetsövergripande 
nivå omkring år 2000. Sedan dess har ingen större riskanalys genomförts. 

3.3.5 Utbildning 

Enligt förbundets riktlinjer bör alla som använder brandkårens IT-system ges en 
grundläggande informationssäkerhetsutbildning. Den bör innehålla följande områden: 

• Viktiga delar av Nerikes Brandkårs riktlinjer för informationssäkerhet 

• Aktuell lagstiftning och säkerhetsföreskrifter 

• Säkerhetsåtgärder som används inom organisationen  

Av våra intervjuer framgår att en grundläggande utbildningen erbjuds nya medarbetare 
och även övriga medarbetare regelbundet ska ges uppdaterad information. Det sker 
enligt uppgift sällan. Däremot uppges det faktum att förbundet inte har så stort antal 
regelbundna systemanvändare leda till informell kunskapsspridning. 

3.3.6 Måluppfyllelse 

Som tidigare beskrivit finns övergripande mål för informationssäkerhetsarbetet 
formulerade i förbundets informationssäkerhetspolicy. Vi har ej vid tidpunkten för 
granskningen tagit del av någon dokumenterad uppföljning avseende målen för 
informationssäkerheten. Enligt är MSB är det ej nödvändigt att samtliga strategiska mål 
är mätbara men att det bör kunna påvisas progression.  

Enligt MSB bör det utöver långsiktiga mål (formulerade i informationssäkerhetspolicyn) 
finnas kortsiktiga mål. De kortsiktiga målen bör arbetas in en handlingsplan och följas 
upp årligen. Vi har ej tagit del av någon handlingsplan eller kortsiktiga mål för 
förbundets informationssäkerhetsarbete.  

3.3.7 Bedömning 

Finns ett systematiskt och ändamålsenligt arbetssätt för att uppnå god 
informationssäkerhet dokumenterat och förankrad i förbundets verksamheter? 

Utifrån intervjuer och genomgång av informationssäkerhetspolicy, tillhörande riktlinjer 
och internkontrollplaner kan vi konstatera att det genomförs utbildningar inom 
informationssäkerhet för förbundets medarbetare. Vi kan vidare konstatera att det 
vidtas åtgärder för ett antal andra området enligt riktlinjerna för informationssäkerhet, 
exempelvis behörighetskontroller. Enligt intervjuer sker detta genom beställning till 
Nora kommun. Vi har inte tagit del av någon rutin för behörighetskontroller. Vi ser en 
risk för gamla behörigheter ligger kvar i systemen om det inte regelbundet kontrolleras.  

 
5 Godkänd av Direktionen 2020-03-05 
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Vi kan även konstatera att det inte finns någon modell för att klassa förbundets 
informationstillgångar. Vår bedömning är att informationen bör klassas för att skydd ska 
kunna anpassas efter hur kritisk och känslig informationen är. Därmed kan även 
onödiga kostnader för överskydd undvikas för icke kritisk information. 

Vidare finns inga handlingsplaner upprättade i syfte att konkretisera 
informationssäkerhetsarbetet. Vår bedömning är att det bör upprättas i syfte att 
tydliggöra informationssäkerhetsarbetet och säkerställa ett systematiskt 
informationssäkerhetsarbete. 

Är roller och ansvar för informationssäkerheten tydliggjord och uppfattad mellan 
verksamhet (förbundet) och IT-organisation (Nora kommun)? 

Det finns som tidigare nämnt ett avtal upprättat för IT-support mellan Nerikes Brandkår 
och Nora kommun där servicenivån på Nora kommun som leverantör inte är 
tydliggjord. Enligt intervjuer genomför Nora kommun en del kontroller avseende teknisk 
säkerhet men inte för administrativ säkerhet som är en del av den bredare definition 
informationssäkerhet. Genom granskning av förbundets internkontrollplaner kan vi 
konstatera att kontroller av regelefterlevnad av GDPR har genomförts av förbundet. 
Vår bedömning är dock att roller och ansvar bör tydliggöras för att undvika risken för att 
delar av informationssäkerhetsarbetet förbises. 

Arbetar förbundet systematiskt med att identifiera och analysera risker för 
informationssäkerheten? 

Enligt intervjuer har ingen övergripande riskanalys genomförts sedan ca år 2000. Det 
genomförs även som tidigare konstaterat en del kontroller i och med den interna 
kontrollen. Vår bedömning är att det delvis pågår ett arbete med att identifiera och 
analysera risker för informationssäkerheten. Däremot sker det inte systematiskt. Därför 
bedömer vi att arbetet med att identifiera och analysera risker bör intensifieras och 
kontinuerligt följas upp för att säkerställa att analysen överensstämmer med förbundets 
nuläge. 

4 Slutsats och rekommendationer  

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att förbundet inte har 
ett ändamålsenligt och systematiskt arbetssätt med sin informationssäkerhet.  

Vi bedömer att förbundets organisation i praktiken är i enlighet med MSBs 
rekommendationer men att det saknas formellt tydliggjorda roller. Det finns upprättade 
styrdokument för informationssäkerhetsarbetet. Den övergripande 
informationssäkerhetspolicyn är dock inte uppdaterad sedan 2009 och bör därför ses 
över för att säkerställa policyns relevans. Avtalet med Nora kommun är övergripande 
och anger inte tydligt vilka krav som ställs på Nora kommun som IT-leverantör. Vi 
bedömer att det bör tydliggöras för att säkerställa att den service som ges är anpassad 
efter förbundets behov. Vi bedömer även att klassningar av förbundets 
informationstillgångar bör ske för att resurser ska kunna anpassas efter den 
information som är mest känslig och kritisk. Vår bedömning är även att förbundet bör 
arbeta fram handlingsplaner för att säkerställa ett systematiskt 
informationssäkerhetsarbetearbete. Det bör även ytterligare tydliggöras roller och 
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ansvar mellan förbundet och Nora kommun avseende informationssäkerhetsarbetet för 
att undvika att delar av arbetet förbises. Arbetet med att identifiera och analysera risker 
bör ske regelbundet för att överensstämma med förbundets nuläge och rådande 
förutsättningar. 

Granskningens bedömningar är delvis baserade på allmänna rekommendationer kring 
hur organisationer bör bedriva sitt informationssäkerhetsarbete. Det bör därför ställas i 
relation till förbundets storlek och förutsättningar. Förbundets organisation är relativt 
liten vilket innebär att föreslagna åtgärder inte behöver kräva ett omfattande arbete för 
att ett ändamålsenligt informationssäkerhetsarbete ska kunna uppnås. 

4.1 Rekommendationer 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi Direktionen att: 

- Genom arbetsordningar eller delegationsordning tydliggöra ansvar för 
förbundets system. 

- Se över förbundets informationssäkerhetspolicy och riktlinjer för 
informationssäkerhet för att säkerställa dess relevans. 

- Utse en informationssäkerhetssamordnare inom förbundet med en tydlig 
rollbeskrivning. 

- I avtalet med Nora kommun tydliggöra gränsdragningarna i 
ansvarsförhållandena mellan förbundet och Nora kommun. Det bör inkludera att 
genom SLA tydliggöra kravställandet på Nora kommun som IT-leverantör. Samt 
att tydliggöra ansvar avseende informationssäkerhetsarbetet för att undvika att 
delar förbises.   

- Framarbeta en rutin för behörighetskontroller. 

- Utveckla kortsiktiga mål för informationssäkerhetsarbetet med tillhörande 
handlingsplaner. 

- Säkerställa att arbetet med att identifiera och analysera risker sker regelbundet. 
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Certifierad kommunal yrkesrevisor  Kommunal revisor 
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tryckfrihetsförordningen. 
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