
KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde medkommunfullmäktige,måndag den 25
november 2019, kl 17:00. Lindeskolans aula. Allmänhetens frågestund startar kl.
18:15.

Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare.
OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller
rakvatten!

Arnold Bengtsson (S) Anna Lundström

Ordförande Sekreterare



 

 

 Ledamöter 

Daniel Andersson (S) 

Irja Gustafsson (S) 

Linda Svahn (S) 

Jonas Bernström (S) 

John Omoomian (S) 

Ingela Larsson (S) 

Anders Ceder (S) 

Ulla Lundqvist (S) 

Nafih Mawlod (S) 

Lennart Olsson (S) 

Bengt Storbacka (S) 

Margareta Ahlm (S) 

Arnold Bengtsson (S) 

Lena Kallionpää (S) 

Ulf Axelsson (V) 

Gunilla Remnert (V) 

Hans Lindkvist (V) 

Jonas Kleber (C) 

Susanne Karlsson (C) 

Magnus Storm (C) 

Inga Ängsteg (C) 

Johan Andersson (C) 

Tuula Marjeta (C) 

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 

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 (SD) 

Jari Mehtäläinen (SD) 

Thord Durnell (SD) 

Fredrik Rosenbecker (SD) 

Björn Larsson 

Tom Persson (SD) 

Amanda Funk (SD) 

Anders Persson (LPO) 

Anna Nilsson 
 

Lars Ljunggren (SD) 

Krister Jakobsson (SD) 

Inger Karlsson 

Åse Gustavsson (LPO) 

Mats Lagerman (LPO) 
 

 

 

Föredragningslista    



 

 

Nr. Ärende Dnr Föredragande Tid 

 Val av justerare 

Justering sker 26 november kl. 14.30 

    

 Beslutsärenden     

1. Omfördelning av beviljad borgensram för 
bolagskoncernen 

KS 
2018/457 

  

2. Reglemente för barn- och 
utbildningsnämnden 

KS 
2019/214 

  

3. Riktlinje för lönepolitik KS 
2019/243 

  

4. Fyllnadsval som ersättare i 
kommunstyrelsen efter Sandra Olsson (S) 

KS 
2019/292 

  

5. Fyllnadsval som ersättare i 
socialnämnden från Sandra Olsson (S) 

KS 
2019/294 

  

6. Fyllnadsval som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden efter Elin Axelsson 
(S) 

KS 
2019/300 

  

7. Delårsrapport och nämndernas 
verksamhetsberättelse januari-augusti 
2019 

KS 
2019/267 

  

 Allmänhetens frågestund kl. 18.15     

 Nya motioner och medborgarförslag     

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

KS 
2019/314 

  

9. Medborgarförslag om gång- och cykelväg 
Hagaberg-Björkhyttan-Aspensäng 

KS 
2019/318 

  

10. Meddelanden     

 Interpellationer     

11. Interpellation från Inger Griberg (MP) om 
att underlätta för cyklister 

KS 
2019/291 

  



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 6 (37) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2019-10-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §176/19   Dnr: KS 2018/457 

 

Omfördelning av beviljad borgensram för 

bolagskoncernen 
 
Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  
 

Att såsom egen skuld ingå borgen för kommunens helägda 
bolags låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
2 482 523 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.  

 

Beloppen specificeras enligt tabell nedan (Tkr) och gäller tills 
nytt beslut fattas: 
 
Linde Stadshus AB 90 450 
Fastigheter i Linde AB 1 659 873 
Lindesbergsbostäder AB 607 200 
Linde Energi 125 000 
Summa koncernen Linde Stadshus 2 482 523 

 
Ärendebeskrivning 

 

När Linde Stadshus bildades överfördes aktierna från FALAB till 
Linde Stadshus AB. Lånen överfördes dock inte utan FALAB har 
internfakturerat Linde Stadshus kostnaderna för lånen sedan 
dess.  

 
Av praktiska skäl och för att tydliggöra ansvaret bör även 
befintliga lån på 90 450 000 kronor föras över från FALAB till 
Linde Stadshus AB  

 
Överflyttningen av lånen mellan bolagen innebär att 
kommunfullmäktige behöver besluta om proprieborgen.  
 
Det innebär ingen ökning av befintligt totalt borgensåtagande.   
 
Förvaltningens förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  
 

Att såsom egen skuld ingå borgen för kommunens helägda 
bolags låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
2 482 523 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.  

 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 7 (37) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2019-10-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Beloppen specificeras enligt tabell nedan (Tkr) och gäller tills 
nytt beslut fattas: 
 

Linde Stadshus AB 90 450 
Fastigheter i Linde AB 1 659 873 
Lindesbergsbostäder AB 607 200 
Linde Energi 125 000 
Summa koncernen Linde Stadshus 2 482 523 

 

_____ 

 
För kännedom 

Linde Stadshus AB 

 

 



  

 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

2019-09-17  KS 2018/457 

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

  

 

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

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

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 

Omfördelning av beviljad borgensram för bolagskoncernen 
 

Förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Att såsom egen skuld ingå borgen för kommunens helägda bolags    
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 482 523 000 
kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
 
Beloppen specificeras enligt tabell nedan (Tkr) och gäller tills nytt beslut 
fattas: 
 
Linde Stadshus AB 90 450 
Fastigheter i Linde AB 1 659 873 
Lindesbergsbostäder AB 607 200 
Linde Energi AB 125 000 
Summa koncernen Linde Stadshus 2 482 523 
 
Ärendebeskrivning 

 
När Linde Stadshus bildades överfördes aktierna från FALAB till Linde 
Stadshus AB. Lånen överfördes dock inte utan FALAB har internfakturerat 
Linde Stadshus kostnaderna för lånen sedan dess. 
 
Av praktiska skäl och för att tydliggöra ansvaret bör även befintliga lån på 
90 450 000 kronor föras över från FALAB till Linde Stadshus AB 
 
Överflyttningen av lånen mellan bolagen innebär att kommunfullmäktige 
behöver besluta om proprieborgen. 
 
Det innebär ingen ökning av befintligt totalt borgensåtagande. 
 
Lindesberg 2019-09-17 
 

 
Henrik Arenvang 
Kommundirektör 

 



KS 2018/457-10



KS 2018/457-9



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 6 (37) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2019-10-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §176/19   Dnr: KS 2018/457 

 

Omfördelning av beviljad borgensram för 

bolagskoncernen 
 
Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  
 

Att såsom egen skuld ingå borgen för kommunens helägda 
bolags låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
2 482 523 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.  

 

Beloppen specificeras enligt tabell nedan (Tkr) och gäller tills 
nytt beslut fattas: 
 
Linde Stadshus AB 90 450 
Fastigheter i Linde AB 1 659 873 
Lindesbergsbostäder AB 607 200 
Linde Energi 125 000 
Summa koncernen Linde Stadshus 2 482 523 

 
Ärendebeskrivning 

 

När Linde Stadshus bildades överfördes aktierna från FALAB till 
Linde Stadshus AB. Lånen överfördes dock inte utan FALAB har 
internfakturerat Linde Stadshus kostnaderna för lånen sedan 
dess.  

 
Av praktiska skäl och för att tydliggöra ansvaret bör även 
befintliga lån på 90 450 000 kronor föras över från FALAB till 
Linde Stadshus AB  

 
Överflyttningen av lånen mellan bolagen innebär att 
kommunfullmäktige behöver besluta om proprieborgen.  
 
Det innebär ingen ökning av befintligt totalt borgensåtagande.   
 
Förvaltningens förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  
 

Att såsom egen skuld ingå borgen för kommunens helägda 
bolags låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
2 482 523 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.  

 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 7 (37) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2019-10-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Beloppen specificeras enligt tabell nedan (Tkr) och gäller tills 
nytt beslut fattas: 
 

Linde Stadshus AB 90 450 
Fastigheter i Linde AB 1 659 873 
Lindesbergsbostäder AB 607 200 
Linde Energi 125 000 
Summa koncernen Linde Stadshus 2 482 523 

 

_____ 

 
För kännedom 

Linde Stadshus AB 

 

 



  

 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

2019-08-20  KS 2019/214 

 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 
 

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 
 

Förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reglemente för barn- 
och utbildningsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Nuvarande reglemente för barn- och utbildningsnämnden är antagen av 
kommunfullmäktige (§ 5/2005), reviderat av kommunfullmäktige 
(233/2015) och gäller fr o m 2016-01-01. Vid nämndsammanträde i mars år 
2019 beslutade nämnden att ge förvaltningschefen i uppdrag att göra en 
översyn av nämndens reglemente. Ärendet återkommer till beredande barn- 
och utbildningsnämnd innan sommaren 2019. 
 
Vid beredande barn- och utbildningsnämnd i maj år 2019 tog nämnden del av 
förslag till reglemente för barn- och utbildningsnämnden. 

 
Delar av förändringar i reglementet är på grund av ny kommunlag leder till att 
tidigare paragrafshänvisningar i tidigare reglemente är fel, samt att 
kommunfullmäktige beslutat att bestämmelser om uppdragsbeskrivningar för 
ordförande och vice ordförande antas och ska föras in i barn- och 
utbildningsnämndens reglemente (KF § 72/18). 

 

Ärendets beredning 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 17 juni 2019 (BUN§72/19) att 
översända förslag på reglemente, efter redaktionella förändringar ur 
genusperspektiv, för barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsen 
med förslag att kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige 
antar reglemente för barn- och utbildningsnämnden. 

 
 

Henrik Arenvang  Ellinor Halldan 
Kommundirektör  Handläggare 

 
 

För kännedom: 

Barn- och utbildningsnämnden 
 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 12 (28) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2019-08-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §136/19   Dnr: KS 2019/214 
 
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 
 
Beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 
reglemente för barn- och utbildningsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Nuvarande reglemente för barn- och utbildningsnämnden är 
antagen av kommunfullmäktige (§ 5/2005), reviderat av 
kommunfullmäktige (233/2015) och gäller fr o m 2016-01-01. 
Vid nämndsammanträde i mars år 2019 beslutade nämnden att 
ge förvaltningschefen i uppdrag att göra en översyn av 
nämndens reglemente. Ärendet återkommer till beredande 
barn- och utbildningsnämnd innan sommaren 2019. 
 
Vid beredande barn- och utbildningsnämnd i maj år 2019 tog 
nämnden del av förslag till reglemente för barn- och 
utbildningsnämnden. 

 
Delar av förändringar i reglementet är på grund av ny 
kommunlag leder till att tidigare paragrafshänvisningar i 
tidigare reglemente är fel, samt att kommunfullmäktige beslutat 
att bestämmelser om uppdragsbeskrivningar för ordförande och 
vice ordförande antas och ska föras in i barn- och 
utbildningsnämndens reglemente (KF § 72/18). 
 
Förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 
reglemente för barn- och utbildningsnämnden. 
_____ 

 
För kännedom: 

Barn- och utbildningsnämnden 

 
 

 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 15 (26) 
 Sammanträdesdatum:  
Barn- och utbildningsnämnden  2019-06-17  

 

 Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande  

BUN §72/19   Dnr: BUN 2019/38  
Förslag till reglemente för barn- och 
utbildningsnämnden   
 
Beslut 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:  Översända förslag på reglemente, efter redaktionella förändringar ur genusperspektiv, för barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsen  med förslag att kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige antar reglemente för barn- och utbildningsnämnden. 
 
 
Ärendebeskrivning  
 Nuvarande reglemente för barn- och utbildningsnämnden är antagen av kommunfullmäktige (§ 5/2005), reviderat av kommunfullmäktige (233/2015) och gäller fr o m 2016-01-01. Vid nämndsammanträde i mars år 2019 beslutade nämnden att ge förvaltningschefen i uppdrag att göra en översyn av nämndens reglemente. Ärendet återkommer till beredande barn- och utbildningsnämnd innan sommaren 2019.  Vid beredande barn- och utbildningsnämnd i maj år 2019 tog nämnden del av förslag till reglemente för barn- och utbildningsnämnden.  Delar av förändringar i reglementet är på grund av ny kommunlag leder till att tidigare paragrafshänvisningar i tidigare reglemente är fel, samt att kommunfullmäktige beslutat att bestämmelser om uppdragsbeskrivningar för ordförande och vice ordförande antas och ska föras in i barn- och utbildningsnämndens reglemente (KF § 72/18). 
 

  

KS 2019/214-2



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 16 (26) 
 Sammanträdesdatum:  
Barn- och utbildningsnämnden  2019-06-17  

 

 Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande  

 
Beslutsgång Ordförande Linda Svahn (S) finner att nämnden beslutar att anta förändringar i reglemente och beslutar att överlämna det till kommunstyrelsen med förslag att kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige antar reglemente för barn- och utbildningsnämnden. 
  
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom Kommunstyrelsen   



 

Dnr BUN 2019/38 

Antagen av   
Reviderat av    

Författningssamling     Gäller fr o m   
 

 

 

  

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden  

 

§ 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.  
 

KS 2019/214-1



 

§ 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 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. 
 
§ 12 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. 
 
 § 20 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.  
 
§ 21 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.  
 
§ 22 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.  
 
§ 23 Delgivning  
Delgivning sker av kommunkansliet.  
 
§ 24 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. 
 
§ 25 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 förvaltningschefen överlämnar ärenden till utskottet. 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 12 (28) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2019-08-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §136/19   Dnr: KS 2019/214 
 
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 
 
Beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 
reglemente för barn- och utbildningsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Nuvarande reglemente för barn- och utbildningsnämnden är 
antagen av kommunfullmäktige (§ 5/2005), reviderat av 
kommunfullmäktige (233/2015) och gäller fr o m 2016-01-01. 
Vid nämndsammanträde i mars år 2019 beslutade nämnden att 
ge förvaltningschefen i uppdrag att göra en översyn av 
nämndens reglemente. Ärendet återkommer till beredande 
barn- och utbildningsnämnd innan sommaren 2019. 
 
Vid beredande barn- och utbildningsnämnd i maj år 2019 tog 
nämnden del av förslag till reglemente för barn- och 
utbildningsnämnden. 

 
Delar av förändringar i reglementet är på grund av ny 
kommunlag leder till att tidigare paragrafshänvisningar i 
tidigare reglemente är fel, samt att kommunfullmäktige beslutat 
att bestämmelser om uppdragsbeskrivningar för ordförande och 
vice ordförande antas och ska föras in i barn- och 
utbildningsnämndens reglemente (KF § 72/18). 
 
Förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 
reglemente för barn- och utbildningsnämnden. 
_____ 

 
För kännedom: 

Barn- och utbildningsnämnden 

 
 

 



  

 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

2019-09-04  KS 2019/243 

 Personalenheten 
Carina Fyrpihl 
 0581-810 20 
carina.fyrpihl@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 

Utskottet för stöd och strategi 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 

Tjänsteskrivelse om Riktlinje för lönepolitik 
 

Förslag till beslut 

 
Kommunledningskontoret föreslår utskottet för stöd och strategi föreslår 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
 Riktlinjer för lönepolitik antas att gälla 
 Riktlinjer för lönesättning Kf§145/2005 upphör att gälla 
 
Ärendebeskrivning 

 
Lindesbergs kommun arbetar aktivt med lönepolitiska frågor. En del i det 
arbetet är att ha riktlinjer som återger det arbete som sker. Nuvarande 
riktlinjer för lönesättning är antagna i kommunfullmäktige under 2005 och 
har därefter genomgått flertalet redaktionella ändringar. Innehållet i 
nuvarande riktlinjer är till största del aktuellt men har skrivits om och ändrats 
utifrån att behov av uppdatering behövs. Lindesbergs kommun har också 
antagit en ny grafisk profil som nu använts i förslag till nya riktlinjer. 
 

Ärendets beredning 

 
Vid årlig överläggning med fackliga parter har dialog skett om att tillsammans 
ge förslag till uppdatering av grunddokumentet som är antaget 2005. 
Personalenheten har utarbetat underlag till ny skrivning av riktlinjer för 
lönepolitik. Dialog med fackligt förtroendevalda kopplade till lönedelegation 
har skett samt att kommunens övergripande ledningsgrupp har kommit med 
synpunkter. 
 
 
Henrik Arenvang  Carina Fyrpihl 
Kommundirektör  Personalchef 
 
 
För åtgärd: 

Personalchef 
Bilagor: 

Riktlinjer för lönepolitik 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 29 (37) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2019-10-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §188/19   Dnr: KS 2019/243 

 

Riktlinje för lönepolitik  
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

 Riktlinjer för lönepolitik antas att gälla 
 

 Riktlinjer för lönesättning Kf§145/2005 upphör att gälla 
 

Ärendebeskrivning 

 
Personalchef Carina Fyrpihl redogjorde för utskottet för stöd 
och strategi gällande riktlinjer för lönepolitik i Lindesbergs 
kommun. 
 
Lindesbergs kommun arbetar aktivt med lönepolitiska frågor. 
En del i det arbetet är att ha riktlinjer som återger det arbete 
som sker. Nuvarande riktlinjer för lönesättning är antagna i 
kommunfullmäktige under 2005 och har därefter genomgått 
flertalet redaktionella ändringar. 
 
Innehållet i nuvarande riktlinjer är till största del aktuellt men 
har skrivits om och ändrats utifrån att behov av uppdatering 
behövs. Lindesbergs kommun har också antagit en ny grafisk 
profil som nu använts i förslag till nya riktlinjer. 
 
Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

 Riktlinjer för lönepolitik antas att gälla 
 

 Riktlinjer för lönesättning Kf§145/2005 upphör att gälla 
_____ 

 
För åtgärd 

Personalchef 
 

 

 



 

 

 
 

 

  
   

      
 

 

 

 

Riktlinjer för lönepolitik 
Kommunfullmäktige 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategi 

Plan/program 

›› Riktlinje 

Regler och instruktioner 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fastställt av: Kommunfullmäktige 
Datum: 2019-xx-xx, ersätter KF §145/2005 
För redaktionella ändringar ansvarar: Personalchef 
För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Personalchef 
Dokumentet gäller för: Alla förvaltningar 
Dokumentet gäller till och med: 2023 
 



 

 

Lönepolitik 

 
Kommunens löner och anställningsvillkor ska stimulera till medskapande, utveckling, goda 
arbetsprestationer och bästa möjliga service till invånarna. 
 
Grunden i vår lönepolitik utgår från lagstiftning, centrala avtal och politiska beslut.  
 
Lönen ska motivera medarbetaren till delaktighet i sin egen utveckling, kollegial samverkan, 
engagemang och vilja att finna nya vägar för verksamhetsförbättringar. Resultat och goda 
prestationer ska belönas. Det ger förutsättningar för utveckling av verksamhetens effektivitet, 
kvalitet och produktivitet samt till att vi har goda möjligheter att rekrytera och behålla 
medarbetare. De löne- och anställningsvillkor vi erbjuder medarbetarna ska bidra till god 
kompetensförsörjning och stärka vårt varumärke som attraktiv arbetsgivare. 
 
Eftersom kommunens lönepolitik är gemensam ska interna verksamheter vid konkurrens om 
arbetskraft inte använda lönen som ett konkurrensmedel vid i övrigt lika förutsättningar. 
Lönen ska vara individuell och differentierad och därmed kan medarbetaren påverka sin 
löneutveckling genom uppnådda mål och resultat. 
 
De lönepolitiska riktlinjerna ska vara väl kända. För att åstadkomma detta är det viktigt med 
samverkan mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och medarbetare. Chefer har ett särskilt 
ansvar för att informera och diskutera dessa med medarbetarna för att riktlinjerna ska uppfattas 
som begripliga och trovärdiga. 
 
 

Grundläggande principer för lönesättning 

 
 Lönen bestäms vid nyanställning och vid den årliga löneöversynen. Om medarbetares uppdrag 

väsentligt förändras kan lönen i undantagsfall ändras vid annat tillfälle än vid den årliga 
löneöversynen. 
 

 Lönesättning är alltid individuell och differentierad.   
 
När medarbetare nyanställs görs en sammanfattande bedömning utifrån:  
- Arbete 

Arbeten har olika svårighetsgrad och kvalifikationskrav. Lönerelationerna inom och mellan 
olika befattningsgrupper avspeglar kommunens ställningstagande när det  gäller 
lönestruktur.  
 

-  Individ 
Skillnader vad gäller utbildnings-, kompetens- och erfarenhetsbakgrund. 
 

- Marknad 
Löneläget i andra organisationer. (Marknadens värdering av motsvarande arbeten). När 
kompetensförsörjningsbrist innebär att medarbetare anställs med högre löneläge än redan 
anställda med motsvarande kompetens är det viktigt att beakta det långsiktigt och utifrån 
ekonomiskt läge. 
 



 

 

 Lönestruktur i aktuell yrkeskategori/grupp kan ge en vägvisning om vilken lön som är rimlig att 
sätta.  
 

 Löneskillnader ska inte bero på kön eller vara diskriminerande på annat sätt.  
 

 Anställningsformen (tillsvidare- eller tidsbegränsat anställd) eller sysselsättningsgrad ska inte 
påverka lönen. 
 

 Lönespridningens betydelse för goda prestationer är viktig men inget självändamål. 
Lönespridning mäts genom jämförelse mellan lägsta (ny i yrket och utan erfarenhet) och 
högsta lönen (lång erfarenhet i yrket samt goda arbetsprestationer). 
 

 Lön är ersättning för utfört arbete och är en ledningsfråga. Inriktningen är att lönen ska 
upplevas som rättvis och förståelig. 
 

 Tidsbegränsade lönetillägg ska användas i begränsad omfattning och då för kortare period. 
 

 Personalenheten kan alltid konsulteras i lönesättningsfrågor. Särskilt utifrån ställningstagande i 
förhållande till marknadsfaktorer. 

 
 

Lönebildning  

 
Lindesbergs kommun tillhör arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 
SKL träffar centrala kollektivavtal om löner och anställningsvillkor (HÖK) med 
arbetstagarorganisationerna. Vid löneöversyn regleras förutsättningarna i de centrala avtalen och 
vid lokala överläggningar med respektive facklig organisation. 
 

 Ekonomiska förutsättningar  
Kommunens ekonomi är en avgörande faktor för löneökningarnas storlek och fördelning till 
medarbetare och yrkesgrupper. För att lokal lönebildning ska fungera måste arbetet vara en 
del av budgetprocessen, där behovet av löneökningar värderas i relation till andra behov i 
verksamheten  
 

 Omvärldsbevakning  
Främst regionalt men även nationellt av lönelägen och anställningsvillkor. 
 

 Lönekartläggning  
Varje år genomförs lönekartläggning där syftet är att kartlägga, analysera och åtgärda 
eventuella löneskillnader som beror på kön det vill säga säkerställa jämställda löner. Det görs 
genom att kontrollera och analysera bestämmelser och praxis samt löneskillnader mellan 
kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. De 
löneskillnader som finns ska vara sakliga och inte bero på kön. 
 
- lika arbete = personer utför samma eller i det närmaste samma arbetsuppgifter  

 
- likvärdigt arbete = en sammantagen bedömning av de krav olika arbeten ställer, vad gäller 

kunskap, färdigheter, ansvar och arbetsförhållanden. 



 

 

 
Det är en del av de aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen som en arbetsgivare är ålagd att 
genomföra i sin verksamhet.  
 
 
Kommunens behov och förutsättningar 

 
En sammanfattande bedömning görs utifrån analys och utmaningar, och ett politiskt 
inriktningsbeslut tas för 2 års perioder när det gäller årlig löneöversyn. Inriktningsbeslutet lyfter 
fram eventuella övergripande prioriteringar som kommunen anser sig behöva göra för att 
önskvärd lönestruktur ska uppnås eller bibehållas.  
Inom lönebildningsprocessen inryms både lönesättning vid nyanställning och den årliga 
löneöversynen 
 
 
Roller och ansvarsfördelning  

 
 Politisk nivå  

Kommunfullmäktige – Beslut om kommunens budget, riktlinjer för lönepolitik 
Kommunstyrelsen – Beslut om inriktning för årlig löneöversyn 
 

 Övergripande förvaltnings nivå 
Företräda och ansvara för den lönestruktur förvaltningarna har i förhållande till kommunen i 
helhet.  
 
Förslag till prioriteringar för årlig löneöversyn om sådan behövs. 
 

 Personalchef/-enhet 
Följa upp att lönesättning sker enligt de lönepolitiska grundläggande principerna och ger stöd 
till chefer. 
 
Ta fram tidsplan och samordna årlig löneöversyn inklusive genomföra överläggningar och 
avstämningar med fackliga organisationer. Redovisa motiv till planerade åtgärder i 
löneöversyn. 
 
Tillse att lönekartläggning görs årligen 
 
Uppföljning av årlig löneöversyn sker till Kommunstyrelsen och kommunövergripande 
samverkansgrupp 
 
Ta fram beslutsunderlag i form av: 
 
- Omvärldsbevakning genom framtagande och analys av statistik, både intern och extern. 

Bland annat genom:  
 

- Lönestruktur i kommunen. 
 



 

 

- Ekonomiska beräkningar av kostnader och fördelning av dessa. 
 

- Analys av resultat från lönekartläggning 
 

 Förvaltningschefsnivå/förvaltningschefer 
Leder och samordnar lönepolitiskt arbete inom förvaltningen. 
 
Ta fram och analysera förvaltningens bedömning av nuläge och önskvärd framtida lönestruktur 
med koppling till kompetensförsörjningsbehov. 
 

 Verksamhetsområdeschef/enhetschefsnivå/chefer 
Är arbetsgivarens företrädare och deltar aktivt i lönebildningen samt har det slutliga ansvaret 
för lönesättningen på det egna enheten/verksamhetsområdet. I ansvaret ingår även att vara 
lojal mot fattade beslut som gäller löner och lönesättning. 
 
Ansvara för att lönesättning sker i enlighet med de lönepolitiska grundläggande principerna. 
 
Genomföra kontinuerlig dialog med medarbetare om krav, förväntningar, uppsatta mål och 
uppföljning av resultat genom minst ett årligt medarbetarsamtal.  
 
Genomföra lönesamtal i dialog med medarbetare där motiven till ny lön är tydliga 
 
Tillse att lönekriterier är verksamhetsanpassade och vid behov ta initiativ till förändring. 
 
Ansvara för att medarbetare har god kännedom om lönekriterier.  
 

 Fackliga organisationer 
Tillsammans med arbetsgivaren genomföra överläggningar/dialog inför löneöversyn och 
diskutera arbetsgivarens förslag till prioriteringar utifrån analys och bedömningar. 
 
Är samarbetspartners vid förändringsarbete av lönekriterier. 
 
Initiera dialog med arbetsgivaren om det uppstår oklarheter med koppling till 
lönediskriminering 
 

 Medarbetare 
Utföra sitt uppdrag inom anställningsavtalets ram samt följa ordnings- och 
arbetsmiljöföreskrifter. 
 
Delta i förändringsarbete av lönekriterier. 
 
Medarbetar- och lönesamtal är en given del i uppdraget. 

 
 

  



 

 

Årlig löneöversyn 

 
Vid löneöversyn regleras förutsättningarna främst i de centrala avtalen därtill tillkommer 
kommunens eventuella politiska prioriteringar. Dessa är grunden vid överläggningar med 
respektive facklig organisation. 
 
Fokus vid löneöversyn ligger på hela lönen, att den ska vara på rätt nivå i förhållande till 
medarbetarens prestation och den lönestruktur kommunen har.  
 
Medarbetares prestation och bidrag till verksamhetens mål varierar, vilket innebär att lönen 
mellan medarbetare med liknande arbetsuppgifter skiljer sig åt.  
 

 Löneökningsutrymme 
Löneutrymmet påverkas av kollektivavtal, kommunens ekonomiska förutsättningar samt de 
eventuella övergripande prioriteringar som kommunen beslutat för att önskvärd lönestruktur ska 
uppnås eller bibehållas. 
 

 Lönekriterier  
Lönekriterierna som används ska ha en tydlig koppling till verksamheten och vara väl kända för 
medarbetarna. Många verksamheter har tillsammans med medarbetarna arbetat fram egna 
lönekriterier. Vanligt förekommande är kriterier utifrån rubrikerna: Yrkesskicklighet/kompetens, 
Mål och resultat och Förhållningssätt. Medarbetarens arbetsprestation bedöms utifrån dessa. 
 

 Föräldralediga, tjänstlediga och sjukskrivna 
Föräldralediga ska bedömas som om de var i tjänst. 
 
Medarbetare som är sjukskrivna ska bedömas som om de var i tjänst. Särskild bedömning kan 
göras i enskilt fall vid långtidssjukskrivning om det inte går att göra individuell bedömning. 
 
Vid tjänstledighet ska en bedömning göras utifrån det enskilda fallet. 
 

 Medarbetare med låg eller svag löneutveckling 
Ny lön som väsentligt avviker från övriga jämförbara medarbetares nya löner ska motiveras 
särskilt tydligt och vid behov kompletteras med en skriftlig handlingsplan mellan medarbetare och 
chef. 
 

 Tidsbegränsat anställda 
Beslut om ny lön sker vid samma tidpunkt och enligt samma principer som för tillsvidareanställda. 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 7 (26) 
 Sammanträdesdatum:  

Utskottet för stöd och strategi 2019-10-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

USS §27/19   Dnr: KS 2019/243 
 

Riktlinje för lönepolitik 
 

Beslut 

Utskottet för stöd och strategi beslutar att, efter förändring i 
skrivelsen gällande att löneskillnader inte ska vara 

diskriminerande, föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att 
 
- Riktlinjer för lönepolitik antas att gälla 
- Riktlinjer för lönesättning Kf§145/2005 upphör att gälla 

 

 
Ärendebeskrivning 

 
Personalchef Carina Fyrpihl redogjorde för utskottet för stöd 
och strategi gällande riktlinjer för lönepolitik i Lindesbergs 
kommun. 
 
Lindesbergs kommun arbetar aktivt med lönepolitiska frågor. 
En del i det arbetet är att ha riktlinjer som återger det arbete 
som sker. Nuvarande riktlinjer för lönesättning är antagna i 
kommunfullmäktige under 2005 och har därefter genomgått 
flertalet redaktionella ändringar. 
 
 Innehållet i nuvarande riktlinjer är till största del aktuellt men 
har skrivits om och ändrats utifrån att behov av uppdatering 
behövs. Lindesbergs kommun har också antagit en ny grafisk 
profil som nu använts i förslag till nya riktlinjer. 
 

 
Förslag till beslut 

 
Kommunledningskontoret föreslår utskottet för stöd och 
strategi föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
- Riktlinjer för lönepolitik antas att gälla 
- Riktlinjer för lönesättning Kf§145/2005 upphör att gälla 

 
 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 8 (26) 
 Sammanträdesdatum:  

Utskottet för stöd och strategi 2019-10-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ledamot Tom Persson (SD) föreslår en förenkling i punkten 
gällande att löneskillnader inte ska vara diskriminerande. 
  

 
Beslutsgång 

 
Ordförande Irja Gustafsson (S) föreslår att utskottet för stöd och 
strategi beslutar att efter förändring i skrivelsen gällande att 
löneskillnader inte ska vara diskriminerande, föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att 
 
- Riktlinjer för lönepolitik antas att gälla 
- Riktlinjer för lönesättning Kf§145/2005 upphör att gälla 

 
Ordförande Irja Gustafsson (S) finner att utskottet för stöd och 
strategi beslutar enligt ordförandes förslag. 
  

_____ 

 
För åtgärd: Personalchef 
 

 

 

 

 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 29 (37) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2019-10-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §188/19   Dnr: KS 2019/243 

 

Riktlinje för lönepolitik  
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

 Riktlinjer för lönepolitik antas att gälla 
 

 Riktlinjer för lönesättning Kf§145/2005 upphör att gälla 
 

Ärendebeskrivning 

 
Personalchef Carina Fyrpihl redogjorde för utskottet för stöd 
och strategi gällande riktlinjer för lönepolitik i Lindesbergs 
kommun. 
 
Lindesbergs kommun arbetar aktivt med lönepolitiska frågor. 
En del i det arbetet är att ha riktlinjer som återger det arbete 
som sker. Nuvarande riktlinjer för lönesättning är antagna i 
kommunfullmäktige under 2005 och har därefter genomgått 
flertalet redaktionella ändringar. 
 
Innehållet i nuvarande riktlinjer är till största del aktuellt men 
har skrivits om och ändrats utifrån att behov av uppdatering 
behövs. Lindesbergs kommun har också antagit en ny grafisk 
profil som nu använts i förslag till nya riktlinjer. 
 
Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

 Riktlinjer för lönepolitik antas att gälla 
 

 Riktlinjer för lönesättning Kf§145/2005 upphör att gälla 
_____ 

 
För åtgärd 

Personalchef 
 

 

 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 7 (26) 
 Sammanträdesdatum:  

Utskottet för stöd och strategi 2019-10-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

USS §27/19   Dnr: KS 2019/243 
 

Riktlinje för lönepolitik 
 

Beslut 

Utskottet för stöd och strategi beslutar att, efter förändring i 
skrivelsen gällande att löneskillnader inte ska vara 

diskriminerande, föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att 
 
- Riktlinjer för lönepolitik antas att gälla 
- Riktlinjer för lönesättning Kf§145/2005 upphör att gälla 

 

 
Ärendebeskrivning 

 
Personalchef Carina Fyrpihl redogjorde för utskottet för stöd 
och strategi gällande riktlinjer för lönepolitik i Lindesbergs 
kommun. 
 
Lindesbergs kommun arbetar aktivt med lönepolitiska frågor. 
En del i det arbetet är att ha riktlinjer som återger det arbete 
som sker. Nuvarande riktlinjer för lönesättning är antagna i 
kommunfullmäktige under 2005 och har därefter genomgått 
flertalet redaktionella ändringar. 
 
 Innehållet i nuvarande riktlinjer är till största del aktuellt men 
har skrivits om och ändrats utifrån att behov av uppdatering 
behövs. Lindesbergs kommun har också antagit en ny grafisk 
profil som nu använts i förslag till nya riktlinjer. 
 

 
Förslag till beslut 

 
Kommunledningskontoret föreslår utskottet för stöd och 
strategi föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
- Riktlinjer för lönepolitik antas att gälla 
- Riktlinjer för lönesättning Kf§145/2005 upphör att gälla 

 
 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 8 (26) 
 Sammanträdesdatum:  

Utskottet för stöd och strategi 2019-10-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ledamot Tom Persson (SD) föreslår en förenkling i punkten 
gällande att löneskillnader inte ska vara diskriminerande. 
  

 
Beslutsgång 

 
Ordförande Irja Gustafsson (S) föreslår att utskottet för stöd och 
strategi beslutar att efter förändring i skrivelsen gällande att 
löneskillnader inte ska vara diskriminerande, föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att 
 
- Riktlinjer för lönepolitik antas att gälla 
- Riktlinjer för lönesättning Kf§145/2005 upphör att gälla 

 
Ordförande Irja Gustafsson (S) finner att utskottet för stöd och 
strategi beslutar enligt ordförandes förslag. 
  

_____ 

 
För åtgärd: Personalchef 
 

 

 

 

 



  

 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

2019-10-15  KS 2019/292 

 Kanslienheten 
Anna Nilsson 
 0581-810 30 
anna.nilsson@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 
 

Fyllnadsval och avsägelse från uppdraget som ersättare i 

kommunstyrelsen efter Sandra Olsson (S) 
 

Förslag till beslut 

 

Kommunfullmäktige: 
 

1. godkänner Sandra Olssons (S) avsägelse som ersättare i kommunstyrelsen 

2. utser XX till ny ersättare i kommunstyrelsen till och med 31 december 
2019. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Sandra Olsson (S) har inkommit med en avsägelse som ersättare i 
socialnämnden.  
 
 
Henrik Arenvang  Anna Nilsson 
Förvaltningschef   Handläggare 
 
 
För åtgärd: 

Kanslienheten 
 
För kännedom: 

Kommunstyrelsen 
Sandra Olsson (S) 
Den valde 
 
Bilagor: 

Avsägelsen 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 30 (39) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunfullmäktige 2019-10-21  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF §168/19   Dnr: KS 2019/292 

 

Fyllnadsval och avsägelse från uppdraget som 

ersättare i kommunstyrelsen efter Sandra Olsson (S) 
 
Beslut 

 

Kommunfullmäktige: 
 

1. godkänner Sandra Olssons (S) avsägelse som ersättare i 
kommunstyrelsen 

2. platsen som ersättare i kommunstyrelsen lämnas vakant 
tillsvidare. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Sandra Olsson (S) har inkommit med en avsägelse som ersättare 
i socialnämnden.  
 
Förslag till beslut 

 

Kommunfullmäktige: 
 

2. godkänner Sandra Olssons (S) avsägelse som ersättare i 
kommunstyrelsen 

3. utser XX till ny ersättare i kommunstyrelsen till och med 31 
december 2019. 

_____ 

 
För åtgärd: 

Kanslienheten 
För kännedom: 

Kommunstyrelsen 
Sandra Olsson (S) 
 
 

 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 30 (39) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunfullmäktige 2019-10-21  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF §168/19   Dnr: KS 2019/292 

 

Fyllnadsval och avsägelse från uppdraget som 

ersättare i kommunstyrelsen efter Sandra Olsson (S) 
 
Beslut 

 

Kommunfullmäktige: 
 

1. godkänner Sandra Olssons (S) avsägelse som ersättare i 
kommunstyrelsen 

2. platsen som ersättare i kommunstyrelsen lämnas vakant 
tillsvidare. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Sandra Olsson (S) har inkommit med en avsägelse som ersättare 
i socialnämnden.  
 
Förslag till beslut 

 

Kommunfullmäktige: 
 

2. godkänner Sandra Olssons (S) avsägelse som ersättare i 
kommunstyrelsen 

3. utser XX till ny ersättare i kommunstyrelsen till och med 31 
december 2019. 

_____ 

 
För åtgärd: 

Kanslienheten 
För kännedom: 

Kommunstyrelsen 
Sandra Olsson (S) 
 
 

 



KS 2019/292-1



  

 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

2019-10-15  KS 2019/294 

 Kanslienheten 
Anna Nilsson 
 0581-810 30 
anna.nilsson@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 
 

Fyllnadsval och avsägelse från uppdraget som ersättare i 

socialnämnden från Sandra Olsson (S) 
 

Förslag till beslut 

 

Kommunfullmäktige: 
 

1. Godkänner Sandra Olssons (S) avsägelse som ersättare i socialnämnden 
2. Utser XX till ny ersättare i socialnämnden till och med 31 december 2022 
 
Ärendebeskrivning 

 
Sandra Olsson (S) har inkommit med en avsägelse som ersättare i 
socialnämnden. 

 

Henrik Arenvang  Anna Nilsson 
Förvaltningschef   Handläggare 
 
 
För åtgärd: 

Kanslienheten 
 
För kännedom: 

Socialnämnden 
Sandra Olsson 
Den valda 
 
Bilagor: 

Avsägelse 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 32 (39) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunfullmäktige 2019-10-21  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF §170/19   Dnr: KS 2019/294 

 

Fyllnadsval och avsägelse från uppdraget som 

ersättare i socialnämnden från Sandra Olsson (S) 
 
Beslut 

 

Kommunfullmäktige: 
 

1. godkänner Sandra Olssons (S) avsägelse som ersättare i 
kommunstyrelsen 

2. platsen som ersättare i socialnämnden lämnas vakant 
tillsvidare. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Sandra Olsson (S) har inkommit med en avsägelse som ersättare 
i socialnämnden. 

 
Förslag till beslut 

 

Kommunfullmäktige: 
 

1. Godkänner Sandra Olssons (S) avsägelse som ersättare i 
socialnämnden 

2. Utser XX till ny ersättare i socialnämnden till och med 31 
december 2022 

 
 

_____ 

 
För åtgärd: 

Kanslienheten 
För kännedom: 

Socialnämnden 
Sandra Olsson 
 
 

 

 

 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 32 (39) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunfullmäktige 2019-10-21  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF §170/19   Dnr: KS 2019/294 

 

Fyllnadsval och avsägelse från uppdraget som 

ersättare i socialnämnden från Sandra Olsson (S) 
 
Beslut 

 

Kommunfullmäktige: 
 

1. godkänner Sandra Olssons (S) avsägelse som ersättare i 
kommunstyrelsen 

2. platsen som ersättare i socialnämnden lämnas vakant 
tillsvidare. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Sandra Olsson (S) har inkommit med en avsägelse som ersättare 
i socialnämnden. 

 
Förslag till beslut 

 

Kommunfullmäktige: 
 

1. Godkänner Sandra Olssons (S) avsägelse som ersättare i 
socialnämnden 

2. Utser XX till ny ersättare i socialnämnden till och med 31 
december 2022 

 
 

_____ 

 
För åtgärd: 

Kanslienheten 
För kännedom: 

Socialnämnden 
Sandra Olsson 
 
 

 

 

 



KS 2019/294-1



  

 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

2019-10-21  KS 2019/300 

 Kanslienheten 
Anna Nilsson 
 0581-810 30 
anna.nilsson@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 
 

Fyllnadsval och avsägelse från uppdraget som ersättare i barn- 

och utbildningsnämnden efter Elin Axelsson (S) 
 

Förslag till beslut 

 
 Kommunfullmäktige:  
 
1. godkänner Elin Axelssons (S) avsägelse som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden  

2. utser XX till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Elin Axelsson (S) har inkommit med en avsägelse som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden. 
 

 
Henrik Arenvang  Anna Nilsson 
Förvaltningschef   Handläggare 
 
 
För åtgärd: 

Kanslienheten 
 
För kännedom: 

Elin Axelsson (S) 
Barn- och utbildningsnämnden 
 
Bilagor: 

KS 2019/300-1 
KS 2019/300-2 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 33 (39) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunfullmäktige 2019-10-21  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF §171/19   Dnr: KS 2019/300 

 

Fyllnadsval och avsägelse från uppdraget som 

ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Elin 

Axelsson (S) 
 
Beslut 

 

Kommunfullmäktige: 
 

1. godkänner Elin Axelssons (S) avsägelse som ersättare i barn- 
och utbildningsnämnden 

2. platsen som ersättare i barn- och utbildningsnämnden 
lämnas vakant tillsvidare. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Elin Axelsson (S) har inkommit med en avsägelse som ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden.  

 
Förslag till beslut 

 
Kommunfullmäktige: 
 

1. Godkänner Elin Axelssons (S) avsägelse som ersättare i barn- 
och utbildningsnämnden 

2. Utser XX till ny ersättare i socialnämnden till och med 31 
december 2022 

 
_____ 

 
För åtgärd: 

Kanslienheten 
 
För kännedom: 

Barn- och utbildningsnämnden 
Elin Axelsson (S) 
 

 

 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 33 (39) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunfullmäktige 2019-10-21  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF §171/19   Dnr: KS 2019/300 

 

Fyllnadsval och avsägelse från uppdraget som 

ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Elin 

Axelsson (S) 
 
Beslut 

 

Kommunfullmäktige: 
 

1. godkänner Elin Axelssons (S) avsägelse som ersättare i barn- 
och utbildningsnämnden 

2. platsen som ersättare i barn- och utbildningsnämnden 
lämnas vakant tillsvidare. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Elin Axelsson (S) har inkommit med en avsägelse som ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden.  

 
Förslag till beslut 

 
Kommunfullmäktige: 
 

1. Godkänner Elin Axelssons (S) avsägelse som ersättare i barn- 
och utbildningsnämnden 

2. Utser XX till ny ersättare i socialnämnden till och med 31 
december 2022 

 
_____ 

 
För åtgärd: 

Kanslienheten 
 
För kännedom: 

Barn- och utbildningsnämnden 
Elin Axelsson (S) 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

2019-10-21  KS 2019/267 

 Kommunledningskontoret 
Gunilla Sandgren 
 0581-817 17 
gunilla.sandgren@lindesberg.se 

  

 

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

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

Kommunstyrelsen 
 

Delårsrapport januari-augusti 2019 
 

Förslag till beslut 

 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 Godkänna delårsrapporten januari-augusti 2019. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Enligt kommunens årshjul upprättas delårsrapporten per augusti månad mot 
tidigare år juni månad. Tidpunkten har samordnats med de övriga 
kommunerna i norra Örebro län (KNÖL) och Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen.  
 
Ny redovisningslag gäller från 1 januari 2019 för den kommunala 
redovisningen och delåret har till vissa delar anpassats efter denna. Som 
exempel kan nämnas redovisningsprinciper, uppställningar i siffermaterial, 
utökat innehåll i begreppet koncernen. Ytterligare anpassningar kommer att 
ske i årsredovisningen och i kommande års budget. De kommunala bolagen 
kommer under 2020 involveras i den nya styrmodellen. Då kommer bl a 
kopplingen till god ekonomisk hushållning på kommunkoncernnivå vara ett 
område som behöver utvecklas för att kommunens skall kunna leva upp till 
den nya lagstiftningen.  
 
Delårsrapport har upprättats per sista augusti 2019. Resultatet uppgår till 
24,7 Mnkr, vilket är en försämring med 24,2 Mnkr jämfört med samma period 
2018. Resultatförsämringen förklaras främst med att verksamheternas 
kostnader har ökat med 3% (39 Mnkr), samtidigt som intäkterna minskat med 
4% (9 Mnkr). Den största minskningen avser intäkter från Migrationsverket. 
 
Helårsprognosen visar ett resultat på 1 Mnkr och är 12,5 Mnkr sämre än 
budgeterat positivt resultat på 13,5 Mnkr. 
 
Resultatet vad gäller nämnder och styrelser redovisar underskott mot budget 
med 32,9 Mnkr. För vidare information om orsakerna till avvikelser hänvisar 
vi till delårsrapporten. 
 
Vid avstämning av det lagstadgade balanskraven ska resultatet justeras med 
de realisationsvinster som uppstått under året. Efter dessa balanskravs-
justeringar redovisas ett noll resultat efter avrundning per Mnkr, men 
upprättad per tkr är resultatet positivt om än så litet. Balanskravet beräknas 
med helårsprognos därmed vara uppfylld.  
 



   
 

 2 (2)  

 
Investeringarna under perioden uppgår endast till 15,5 Mnkr att jämföra med 
budgeterade 125,5 Mnkr. Prognosen är att 66 Mnkr av investerings-budgeten 
kommer att förbrukas under 2019. Se vidare kommentarer i delårsrapporten. 
 
De övergripande målen, enligt Vision 2025 och antagen utvecklingsstrategi, 
visar hur målvärdet har uppnåtts per den 31 augusti och med en kommentar 
om prognosen för att målet ska vara uppnått vid årets slut. Flera av 
indikatorerna går endast att mäta en gång per år, vilket gör att det är svårt att 
bedöma om målet kommer att uppfyllas under året. Med den information som 
finns bedöms ett av målen helt eller delvis uppnås under året, fyra bedöms 
delvis nås under året, samt fem av målen går inte att utvärdera alls. De 
finansiella målen är uppfyllda per 2019-08-31. 
 
Koncernens resultat per sista augusti redovisar ett resultat på 42,5 Mnkr att 
jämföra med 73,9 Mnkr föregående år. Nytt är Lindesbergs andel av Nerikes 
Brandkår ingår i koncernen. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen kommer 
även att ingå fr o m årsredovisningen 2019. Jämförelsetalen från 2018 har 
inte korrigerats mellan åren, vilket framgår av redovisningsprinciperna. 
 
 
 
 
 
 
Gunilla Sandgren 
Handläggare 
 
 
 
 
För kännedom: 

Alla nämnder och förvaltningar 
Ekonomienheten 
 
Bilagor: 

Delårsrapport januari-augusti 2019. 
Nämndernas verksamhetsberättelse januari-augusti 2019. 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 6 (37) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2019-10-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §175/19   Dnr: KS 2019/267 

 

Delårsrapport och Nämndernas 

verksamhetsberättelse januari-augusti 2019 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

 Godkänna delårsrapporten januari-augusti 2019. 
 

 Lindesbergs kommun tillskriver regeringen med 
anledning av den svåra planeringshorisont som 
kommunen befinner sig i beroende på Migrationsverkets 
förändrade verksamhet. Lindesbergs kommun drabbas 
hårt ekonomiskt med den minimala framförhållning 
Migrationsverket i dag har. Kommunerna borde även 
fortsättningsvis kompenseras av staten för de kostnader 
som är förknippade med Migrationsverkets verksamhet. 

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

 Barn- och utbildningsförvaltningen ska redovisa hur man 
arbetar för att öka måluppfyllelsen vid 
kommunstyrelsens sammanträde i november 2019. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Enligt kommunens årshjul upprättas delårsrapporten per 
augusti månad mot tidigare år juni månad. Tidpunkten har 
samordnats med de övriga kommunerna i norra Örebro län 
(KNÖL) och Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.  
 
Ny redovisningslag gäller från 1 januari 2019 för den 
kommunala redovisningen och delåret har till vissa delar 
anpassats efter denna. Som exempel kan nämnas 
redovisningsprinciper, uppställningar i siffermaterial, utökat 
innehåll i begreppet koncernen. Ytterligare anpassningar 
kommer att ske i årsredovisningen och i kommande års budget. 
De kommunala bolagen kommer under 2020 involveras i den 
nya styrmodellen. Då kommer bl a kopplingen till god 
ekonomisk hushållning på kommunkoncernnivå vara ett område 
som behöver utvecklas för att kommunens skall kunna leva upp 
till den nya lagstiftningen.  
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Delårsrapport har upprättats per sista augusti 2019. Resultatet 
uppgår till 24,7 Mnkr, vilket är en försämring med 24,2 Mnkr 
jämfört med samma period 2018. Resultatförsämringen 
förklaras främst med att verksamheternas kostnader har ökat 
med 3% (39 Mnkr), samtidigt som intäkterna minskat med 4% 
(9 Mnkr). Den största minskningen avser intäkter från 
Migrationsverket. 
 
Helårsprognosen visar ett resultat på 1 Mnkr och är 12,5 Mnkr 
sämre än budgeterat positivt resultat på 13,5 Mnkr. 
 
Resultatet vad gäller nämnder och styrelser redovisar 
underskott mot budget med 32,9 Mnkr. För vidare information 
om orsakerna till avvikelser hänvisar vi till delårsrapporten. 
 
Vid avstämning av det lagstadgade balanskraven ska resultatet 
justeras med de realisationsvinster som uppstått under året. 
Efter dessa balanskravs-justeringar redovisas ett noll resultat 
efter avrundning per Mnkr, men upprättad per tkr är resultatet 
positivt om än så litet. Balanskravet beräknas med 
helårsprognos därmed vara uppfylld.  
 
Investeringarna under perioden uppgår endast till 15,5 Mnkr att 
jämföra med budgeterade 125,5 Mnkr. Prognosen är att 66 Mnkr 
av investerings-budgeten kommer att förbrukas under 2019. Se 
vidare kommentarer i delårsrapporten. 
 
De övergripande målen, enligt Vision 2025 och antagen 
utvecklingsstrategi, visar hur målvärdet har uppnåtts per den 31 
augusti och med en kommentar om prognosen för att målet ska 
vara uppnått vid årets slut. Flera av indikatorerna går endast att 
mäta en gång per år, vilket gör att det är svårt att bedöma om 
målet kommer att uppfyllas under året. Med den information 
som finns bedöms ett av målen helt eller delvis uppnås under 
året, fyra bedöms delvis nås under året, samt fem av målen går 
inte att utvärdera alls. De finansiella målen är uppfyllda per 
2019-08-31. 
 
Koncernens resultat per sista augusti redovisar ett resultat på 
42,5 Mnkr att jämföra med 73,9 Mnkr föregående år. Nytt är 
Lindesbergs andel av Nerikes Brandkår ingår i koncernen. 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen kommer även att ingå fr 
o m årsredovisningen 2019. Jämförelsetalen från 2018 har inte 
korrigerats mellan åren, vilket framgår av 
redovisningsprinciperna. 
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Förvaltningens förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

 Godkänna delårsrapporten januari-augusti 2019. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Jonas Kleber (C) föreslår tillägg till förvaltningens förslag  
 

 Lindesbergs kommun tillskriver regeringen med 
anledning av den svåra planeringshorisont som 
kommunen befinner sig i beroende på Migrationsverkets 
förändrade verksamhet. Lindesbergs kommun drabbas 
hårt ekonomiskt med den minimala framförhållning 
Migrationsverket i dag har. Kommunerna borde även 
fortsättningsvis kompenseras av staten för de kostnader 
som är förknippade med Migrationsverkets verksamhet. 

 

Pär-Ove Lindqvist (M), Ulf Axelsson (V) och Jari Mehtäläinen 
(SD) föreslår bifall till Jonas Kleber (C) tilläggsförslag. 
 
Ordförande Irja Gustafsson (S) föreslår att kommunstyrelsen 
beslutar att barn- och utbildningsförvaltningen ska redovisa hur 
man arbetar för att öka måluppfyllelsen vid kommunstyrelsens 
sammanträde i november 2019. 
 
Beslutsgång 

 

Ordförande Irja Gustafsson (S) frågar om kommunstyrelsen kan 
besluta enligt förvaltningens förslag och finner att förslaget 
godkänns. 
 
Ordförande Irja Gustafsson (S) frågar om kommunstyrelsen kan 
besluta enligt Jonas Kleber (C) tilläggsförslag och finner att 
förslaget godkänns. 
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Irja 
Gustafsson (S) tilläggsförslag och finner att förslaget godkänns. 
_____ 

 
För kännedom: 

Alla nämnder och förvaltningar 
Ekonomienheten 
 
 
 



1 
 

 

   KS 2019/267-10 

 
 

Delårsrapport jan-aug 2019 

 
  



2 
 

 

Innehållsförteckning 

1 Förvaltningsberättelse ................................................................ 3 

1.1Kommunkoncernens organisation ..................................................... 3 

1.2 Omvärldsanalys ................................................................................ 5 

1.3 Personalöversikt............................................................................... 6 

1.4 Ekonomisk översikt och prognos ..................................................... 8 

1.5 God ekonomisk hushållning ........................................................... 14 

1.6 Styrmodell och måluppfyllelse ....................................................... 15 

2 Ekonomiska rapporter ...............................................................22 

2.1 Resultaträkning ............................................................................... 22 

2.2 Balansräkning ................................................................................. 23 

2.1 Noter ............................................................................................... 25 

2.2 Driftredovisning .............................................................................. 31 

2.3 Investeringsredovisning ................................................................. 31 

3 Våra verksamheter ....................................................................32 

    3.1  Tillväxt ............................................................................................. 32 

    3.2  Kommunledningskontor .................................................................. 39 

    3.3  VA/Renhållning ............................................................................... 43 

    3.4  Räddningstjänst .............................................................................. 44 

    3.5  Överförmyndarnämnd ...................................................................... 44 

    3.6  Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ...................................... 45 

   3.7  Socialnämnd ..................................................................................... 47 

   3.8  Barn- och utbildningsnämnd ............................................................ 53 

   3.9  Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen ........................................ 59 

  4.0   Revision ............................................................................................ 64 

  4.1   Linde Stadshuskoncernen ................................................................ 65 

5 Redovisningsprinciper...............................................................69 

 

  



3 
 

 

1 Förvaltningsberättelse 

1.1 Kommunkoncernens organisation 

 

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

Framtiden 

Kommunernas utmaningar de kommande åren är, enligt Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL), bland annat det anpassningsbehov som följer av demografiska förändringar och stora 
investeringsbehov. Kommunernas kostnader varierar mellan olika åldersgrupper. De största 
kostnadsökningarna är inom grund- och gymnasieskolan, men även gruppen 75-85 år ökar 
snabbt. De demografiska förändringarna innebär både ett fortsatt ökad efterfrågan på 
välfärdstjänster som resulterar i omprioritering mellan verksamheter. Organisatoriska 
förändringar kommer att bli nödvändiga för att nå ett mer flexibelt nyttjande av de 
kommunala resurserna. Inom skolverksamheten krävs strukturförändringar för att klara 
förändringar i elevantal i förhållande till antalet enheter i syfte att uppnå ett bättre 
kunskapsresultat och klara rekrytering av personal. Inom socialtjänsten förväntas behovet av 
platser inom särskilt boende (äldreboende) och boende med särskild service (gruppbostäder) 
öka. 

Kommunerna har en tuff tid framför sig både vad gäller verksamhet och ekonomi. Stora krav 
ställs på intern styrning och samverkan. För att klara utmaningarna krävs långsiktiga hållbara 
planeringsförutsättningar från staten och tydliga spelregler som inte hämmar möjligheterna 
för effektiviseringar. Staten måste med andra ord underlätta kommunernas 
effektiviseringsarbete med mindre kostnadsdrivande detaljstyrning som exempelvis de 
riktade statsbidragen är. Det är också viktigt att den så kallade finansieringsprincipen som 
infördes på 1990-talet upprätthålls. Vilket SKL betonat under flera år. 

Behovet av investeringar är stort i Lindesbergs kommun och dess bolag. Det gäller såväl 
skolor, infrastruktur som bostäder. De framtida driftkostnaderna som blir följden av gjorda 
investeringar innebär stora åtaganden. Vid beslut om investeringar bör alltid de 
konsekvenser på driften som investeringen föranleder framgå. 
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 Lokalinvesteringar får stor påverkan på driftkostnaden och fokus bör då läggas vid de ökade 
hyreskostnaderna istället för på investeringen. Investeringar kan likvidmässigt finansieras 
genom avskrivningar, positiva resultat (egna medel) eller genom extern lånefinansiering. 
Försäljning av egna anläggningstillgångar är också ett sätt att delfinansiera investeringarna. 
Upplåningsbehovet de kommande åren är mycket stor för kommunkoncernen. 

Det är nödvändigt med samordning av insatser inom kommunen för personer som står 
utanför arbetsmarknaden utifrån arbetsmarknadens behov. Detta förutsätter ett ökat 
samarbete och en bättre samordning mellan kommunen, statliga myndigheter och 
arbetsmarknaden 

Lindesbergs kommun ingår i en regionkommun, Region Örebro län. En regional 
utvecklingsstrategi för åren 2018-2030 har antagits av regionfullmäktige 2018. Strategin 
fokuserar på områden som är viktiga för kommunerna i regionen och formerna för den 
regionala samverkan behöver utvecklas för att uppnå målsättningarna i strategin. 

Samarbeten mellan kommunerna i norra länsdelen är en viktig förutsättning för att nå 
kostnadseffektivitet och för att säkerställa kompetensbehovet. Samhällsbyggnadsområdet 
ställer krav på tillit och dialog mellan kommunerna, den gemensamma nämnden och 
förbundet för att nå detta och för att öka kundnyttan.  

1.2 Omvärldsanalys 

Kommunens ekonomi och välfärd är till stor del beroende av olika omvärldsfaktorer. 
Ekonomin i kommunen påverkas även av vilka ambitionsnivåer på service som tillhandahålls 
och hur effektivt produktionen av servicen är organiserad. 

Under 2019 har konjunkturen i Sverige klart och tydligt dämpats och beräknas fortsätta 
under 2020, samtidigt så är förutsättningarna för att bedriva en god välfärd framöver  
utmanande. Försvagningen i ekonomin, den demografiska utvecklingen samt de växande 
behoven av välfärd innebär att kommuner och regioner kommer att behöva se över kostnader 
på olika sätt. Välfärden kommer att behöva levereras på ett helt annat sätt än idag, och det 
behöver inte alltid vara sämre. 

Investeringar fortsätter att öka i hög takt, då befolkningen ökar i de yngre och äldre  
åldersgrupperna. Det ställer krav på fler förskolor, skolor och inom äldreomsorgen. Även 
inom vatten och avloppsnät är investeringsbehoven stora. (SKL:s ekonomirapport i maj 2018) 

Tillväxten av nya jobb fortsätter de kommande två åren, men ökningen blir inte lika snabb 
som tidigare. Den goda arbetsmarknaden gör det svårare för många arbetsgivare att 
rekrytera.. Som till exempel välfärdstjänsterna (vård, skola och omsorg) där särskilt mindre 
kommuner har störst behov Som arbetsgivare kan du därför behöva tänka lite bredare än 
vanligt om du vill rekrytera. En del arbetsgivare, framför allt i offentlig sektor, har därför valt 
att rekrytera andra personalkategorier än vad man traditionellt gör. Man har också sänkt sina 
krav. Det kan vara en del i lösningen som arbetsgivare. (Arbetsförmedlingens prognos 12 juni 
2019) 

Arbetslösheten för ungdomar (18-24 år) och (16-64 år ) i Lindesbergs kommun är lite högre 
per sista augusti  jämfört med samma period föregående år och jämfört med Region Örebro.  
Arbetslösheten för utrikesfödda är lägre per sista augusti jämfört med samma period 
föregående år, jämfört med Region Örebro så är arbetslösheten högre för utrikesfödda i 
Lindesbergs kommun. 
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Under 2018 minskade befolkningen i Lindesbergs kommun för andra året i rad. Födelsenettot 
och invandringsnettot var positivt medan inrikes flyttnetto var negativt. (Statistiska 
centralbyrån). Årets åtta första månader visar på en befolkningsökning med 51 personer. Det 
är fler som har flyttat in till kommunen och färre som har flyttat ut från kommunen jämfört 
med samma period föregående år. Invandringen är lägre än motsvarande period föregående 
år.  Åldersgruppen 65 år och äldre har ökat med 160 personer sedan sista december 2018, 
medan åldersgruppen 20-64 år är 20 personer färre. (Statistiska centralbyrån) 

1.3 Personalöversikt 

Alla kommunens verksamheter arbetar aktivt för att tillse kompetensförsörjningen, både på 
kort och lång sikt. En viktig del i det arbetet är att vara en attraktiv arbetsgivare. Ett 
hälsofrämjande arbete, ett aktivt lönebildningsarbete, delaktighet genom samverkan och att 
följa lagar och avtal behöver vila på en stabil grund i hela organisationen. Arbetsmiljöfrågorna 
blir allt viktigare för attraktiviteten hos kommunen som arbetsgivare. 

Medarbetare i Lindesbergs kommun 

Medarbetare i Lindesbergs kommun 

Personalen i siffror 2019-08-31 2018-08-31 Förändring 

Antal anställda 1825 1782 43 

- varav kvinnor 1464 1439 25 

- varav män 361 343 18 

Fram till och med augusti har antalet tillsvidareanställda ökat. Dels genom att det skett 
konverteringar då medarbetare arbetat tillräckligt länge så att anställningen övergår i 
tillsvidareanställning men också att det till viss del ökat vad gäller behörighet gällande 
pedagogtjänster. Andelen män av totala andelen tillsvidareanställda har också ökat till att nu 
utgöra 20 %. 

Hälsa och arbetsmiljö 

En viktig del i arbetsgivarrollen är arbetsmiljöansvaret. Ett aktivt arbetsmiljöarbete stärker 
attraktiviteten hos Lindesbergs kommun som arbetsgivare. Då det är första året av en ny 
mandatperiod så har en plan utarbetats för att samtliga nämnders ledamöter ska få en 
grundläggande introduktion vad gäller arbetsmiljöarbete kopplat till arbetsmiljöansvaret. 
Kommunen ser det som en framgångsfaktor att tillsammans verka för ett aktivt 
arbetsmiljöarbete inom samtliga verksamheter. 

Sjukfrånvaro i procent av  total ordinarie arbetstid 

Sjukfrånvaro i förhållande till total 
ordinarie arbetstid % 

2019-08-31 2018-08-31 Förändring 

Totalt för alla arbetstagare 5,09 5,43 -0,34 

- varav kvinnor 5,61 6,12 -0,51 

- varav män 3,31 3,11 0,2 

Personer upp till 29 år 4,14 4,73 -0,59 

- varav kvinnor 4,83 5,52 -0,69 

- varav män 2,56 2,98 -0,42 
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Sjukfrånvaro i förhållande till total 
ordinarie arbetstid % 

2019-08-31 2018-08-31 Förändring 

Personer mellan 30-49 år 4,49 5,42 -0,93 

-varav kvinnor 4,93 6,18 -1,25 

- varav män 2,99 2,82 0,17 

50 år och äldre 6,12 5,69 0,43 

- varav kvinnor 6,57 6,25 0,32 

- varav män 4,20 3,51 0,69 

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

41,27 44,41 -3,14 

- varav kvinnor 41,91 45,90 -3,99 

- varav män 36,92 32,32 4,6 

Sjuktalen har sjunkit, både i jämförelse med augusti förra året likväl helår 2018. Den 
åldersgrupp som ökat sin sjukfrånvaro är 50 år och äldre, både kvinnor och män. Siffrorna nu 
visar att sjuktalen är lägre i yngre åldrar för att sedan öka för varje åldersgrupp. Kvinnor har 
högre sjuktal än män vilket är lika för landet i övrigt inom offentlig sektor. Sjukskrivning över 
60 dagar har i förhållande till totala andelen sjukfrånvaro minskat. 

Sjukfrånvaro i förhållande total ordinarie arbetstid,% 

Sjukfrånvaro i förhållande total ordinarie 
arbetstid, % 

Sjukfrånvaro 
Varav 

långtidssjukfrånvaro 

Barn- och utbildningsförvaltningen 4,82 44,21 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 5,85 60,25 

Kommunledningskontoret 4,67 49,15 

Socialförvaltningen 5,65 34,65 

Tillväxtförvaltningen 3,43 44,94 

Totalt 5,09 41,27 

Det ses en förändring utifrån att ingen förvaltning vid delåret har sjuktal över 6 % vilket 
funnits tidigare. Det kan inom respektive förvaltning däremot finnas verksamheter eller 
enheter som ligger högre men då sker alltid dialog för att försöka se möjligheter att jobba 
vidare utifrån individ, grupp eller organisationsinriktade insatser. 
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1.4 Ekonomisk översikt och prognos 

Årets resultat 

Resultatet  för Lindesbergs kommun per den sista augusti är 24,7 Mnkr, det är en försämring 
med 24,2 Mnkr jämfört med samma period 2018. Resultatförsämringen förklaras främst med 
att verksamhetens kostnader har ökat med 3 % (39 Mnkr), samtidigt som intäkterna har 
minskat med 4 % (9 Mnkr). 

Det totala prognostiserade resultatet för 2019 är ett överskott med 1 Mnkr, vilket är 12,5 
Mnkr sämre än det budgeterade resultatet. 

Verksamhetsresultat 

Helårsprognosen för nämnderna är  -32,9 Mnkr, mot budget. Kommunstyrelsens 
verksamheter visar på en negativ avvikelse mot budget med 4,8 Mnkr, det avser främst 
vinterväghållning, ökade kostnader inom måltid samt färdtjänstkostnader. Socialnämnden 
visar på ett underskott mot budget med 13,6 Mnkr, orsaken till avvikelsen är 
vikariekostnader, extra resurser, ökat antal beviljade timmar inom hemtjänsten. 

Barn- och utbildningsnämndens negativa avvikelse mot budget med 14 Mnkr, de största 
orsakerna till avvikelsen är minskade intäkter från Migrationsverket, ökade it-kostnader, 
minskade intäkter från andra kommuner för gymnasieskolan. 

I varje nämnds verksamhetsberättelse finns mer förklaringar och analyser till avvikelserna. 

Resultatet för koncernen är per den sista augusti 42,5 Mnkr. Helårsprognosen är ett negativt 
resultat på 30,2 Mnkr. 
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Intäkts- och kostnadsutveckling 

Intäktsutveckling, 
mnkr 

2019-08-31 2018-08-31 Förändring 
Förändring i 

procent 

Taxor och avgifter 43,8 42,0 1,8 4 % 

Hyror 17,2 16,3 0,9 6 % 

Bidrag 131,8 147,6 -15,8 -12 % 

Övriga intäkter 33,9 30,1 3,8 11 % 

Verksamhetens 
intäkter 

226,7 236,0 -9,3 -4 % 

Verksamhetens intäkter har minskat med 4 procent eller 9,3 Mnkr jämfört med samma period 
2018. Den största minskningen är bidrag som är intäkter från Migrationsverket till 
socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen samt en minskning av 
schablonersättning till kommunen. 

  

Kostnadsutveckling, 
mnkr 

2019-08-31 2018-08-31 Förändring 
Förändring i 

procent 

Löner och sociala 
avgifter 

694,8 673,2 21,6 3% 

Pensionskostnader 61,8 61,2 0,6 1 % 

Köp av 
huvudverksamhet 

150,1 153,0 -2,9 -2 % 

Lokal- och markhyror 121,7 110,7 11,0 9 % 

Bidrag 38,9 40,8 -1,9 -5 % 

Övriga 
tjänster/kostnader 

91,3 86,6 4,7 5 % 

Anläggnings- och 
underhållsmaterial 

6,6 2,6 4,0 60 % 

Förbrukningsmaterial 
och inventarier 

31,0 29,1 1,9 6 % 

Verksamhetens 
kostnader 

1196,2 1157,2 39,0 3 % 

Verksamhetens kostnader har ökat med 39 Mnkr eller 3 procent jämfört med samma period 
år 2018. Ökade kostnader för löner avser den årliga löneökningen, samt att antalet tillsvidare 
anställda är fler jämfört med samma period 2018. 

Kostnadsminskningen för köp av huvudverksamhet finns inom socialförvaltningen och det 
avser externa barnplaceringar inom funktionsstöd samt verksamheten ensamkommande 
barn. 

Ökade kostnader för anläggnings- och underhållsmaterial beror på inköp av datorer inom 
barn- och utbildningsförvaltningen som tillhör verksamheterna grundskola och 
gymnasieskolan. 

Ökningen för lokalhyror avser nytt gruppboende inom funktionsstöd och ombyggnation av 
Björkhagaskolan. 
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Rörelsekapital och likvida medel 

En kassalikviditet över 100 procent innebär att kommunen inom en ettårsperiod kan betala 
de kortfristiga skulderna. Den definieras som omsättningstillgångar/kortfristiga skulder. En 
oförändrad eller ökande kassalikviditet i kombination med en oförändrad eller förbättrad 
soliditet är ett tecken på att kommunens totala finansiella handlingsutrymme har stärkts. En 
kortfristig skuld är exempelvis leverantörsskulder, personalens intjänande semester och har 
en kort löptid, mindre än ett år. 

 

Kommunens kassalikviditet är lägre per sista augusti 2019 jämfört med samma period 
föregående år . Att likviditeten är lägre per sista augusti beror på att kortfristiga skulderna är 
högre. Jämförs kassalikviditeten per sista december 2018 så är den högre än per sista augusti 
2019 och det beror på att kassa och bank och fordringar är och kortfristiga skulder är lägre. 

 

Kommunens likvida medel har legat på en jämn nivå sedan 2017. Kommunkoncernens likvida 
medel är lägre per sista augusti jämfört med sista december 2018. 

Rörelsekapitalet är det kapital kommunen behöver för att finansiera den löpande 
verksamheten. Rörelsekapitalet var per den sista augusti 2019, 130 Mnkr, jämfört med 
samma period år 2018 så är det 22 Mnkr lägre, då rörelsekapitalet var 152 Mnkr. Kommunens 
rörelsekapital behöver vara ca 160 mnkr för att klara av en månads samtliga kostnader. Det 
innebär att rörelsekapitalet är lite för lågt per sista augusti. 

  

. 
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Låneskuld och borgensåtaganden 

 

Kommunkoncernens låneskuld har ökat med 63,5 Mnkr under de åtta första månaderna 2019. 
Det är de kommunala bolagens låneskuld som har ökat under 2019. Den låneskuld som finns i 
kommunen med 12,8 Mnkr avser finansiell leasing av kommunens bilar samt 
anläggningsavgifter som redovisas som förutbetald intäkt och ska intäktföras under 
nyttjandeperioden för Va-anläggningen i Frövi (Vibyn). 

Kommunens samlade borgensåtaganden uppgår till 1970,0 Mnkr. 

Risk finns alltid med ett borgensåtagande. För kommunens del är övervägande delen 
åtagandet i de kommunala bolagen där kommunen har 100 procent ägande och där finns då 
ett ägaransvar. I Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen och i den Kooperativa 
Hyresrättsföreningen har kommunen stort inflytande. Den risk som finns idag är främst 
åtagande mot föreningar, samt förlustansvar för egna hem där kommunen inte har något 
inflytande. 

  

Soliditet 

Soliditeten är ett mått på kommunens ekonomiska styrka på lång sikt. 

Nyckeltalet beskriver den långsiktiga betalningsförmågan och är beroende av 
resultatutvecklingen och förändringarna av tillgångarna. Ju högre soliditet desto lägre 
skuldsättningsgrad. 

 

Soliditeten påverkas av två faktorer: årliga resultatet och förändringen av tillgångar. För att få 
med de pensionsförpliktelser med löneskatt som finns utanför balansräkningen, används 
måttet soliditet inklusive pensionsförpliktelser.  
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Det ger en bättre bild av kommunens totala långsiktiga finansiella handlingsutrymme. 
Kommunens soliditet har utvecklats positivt de senaste åren vilket medför att kommunens 
egna kapital täcker pensionsskulden. Soliditeten för kommuner som även de är 
lågpendlingskommun nära större stad så hade de en soliditet på 12,6 procent år 2018, snittet i 
riket ligger på 26 procent år 2018. Lindesbergs kommun har stärkt sin soliditet mer under år 
2018 än lågpendlingskommuner nära större stad och det beror främst på att Lindesbergs 
kommun har haft bättre resultat. 

Investeringar 

 

  

Årets investeringsbudget är 125,5 Mnkr. Nettoutgiften för investeringarna per sista augusti 
2019, är 15,5 Mnkr 

De största enskilda investeringarna under 2019 är Industrimark Frövi, nytt villaområde 
Lindesberg, Flugparken i Lindesberg, reservvattenledning mellan Nora och Lindesberg. 
Prognosen är att ca 67 Mnkr kommer att förbrukas under året. De största projekten som inte 
kommer att genomföras är Nytt villaområde i Lindesberg under 2019 då detaljplanen är 
överklagad, renovering av broar, Flugparken kommer att slutföras under år 2020, 
reservvattenledning kommer att färdigställas i etapper under år 2020 och 2021. 

Prognosen för helåret är att VA/Renhållning kommer att förbruka 21,9 Mnkr av den totala 
investeringsbudgeten på 53,2 Mnkr. 

Av de skattefinansierade investeringarna är prognosen att 44,5 Mnkr kommer att förbrukas 
under 2019. 

De projekt som inte kommer att förbruka sin budget under 2019, kommer att färdigställas 
under 2020 och en bit in på 2021. 

Skattefinansieringsgraden av investeringarna beskriver hur stor del av kommunens 
nettoinvesteringar som kan finansieras med skatteintäkter när löpande driften har 
finansierats. 100 procent innebär att samtliga investeringar kan finansieras med 
skatteintäkter. Under 100 procent då måste kommunen låna pengar. Över 100 procent kan 
kommunen amortera skulder eller öka likvida medel. 
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Att skattefinansieringsgraden  är högre per sista augusti beror på att stora delar av 
investeringarna inte är genomförda ännu och resultatet är högre per sista augusti än vad 
prognosen på helåret är.  Om prognosen för investeringar på 67 Mnkr och en prognos med ett 
resultat på 1 Mnkr håller så får vi en skattefinansieringsgrad på 24 procent skulle alla 
investeringar genomföras hamnar skattefinansieringsgraden på 12 procent. Det kan innebära 
att kommunen behöver låna pengar  för investeringar. 

Viktiga händelser under året 

 Beslut i januari att införa en ny styrmodell from 2020 som baseras på Tillit och 
horisontellstyrning 

 Meröppet på huvudbiblioteket 
 Nedläggning av Ramshyttans skola, Rockhammarskola och förskolan Lönngården 
 Samtliga förvaltningar har fått effektiviserings krav på sina budgetramar med 1 

procent inför 2019. 
 Byggstart av nya skolan Lindbackaskolan 
 Projektet 1-1 datorer i skolår 4-9 har avslutats med övervägande positivt resultat så 

beslut om fullskalig 1-1 satsning har tagits inom barn- och utbildning 
 Nytt LSS- boende Rönnliden i Lindesberg klart 
 Socialförvaltningen har påbörjat ett arbete med en gemensam bemanningsenhet och 

alla chefer inom Vård och omsorg har gått utbildning i bemanningsekonomi 
 Nya ungdomslägenheter inflyttningsklara i maj 
 Flyglarna till Strandskolan inflyttningsklara under våren 

Pensionsförpliktelser 

Lindesbergs kommun har en omfattande pensionsskuld som redovisas enligt en blandmodell 
som är lagstadgad. Det innebär att pensioner som är intjänade före 1998 inte ingår i 
redovisningen som en skuld i balansräkningen utan redovisas utanför balansräkningen som 
en ansvarsförbindelse. 
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Pensionsförpliktelser utanför balansräkningen (ansvarsförbindelsen) uppgår till 527,5 Mnkr. 
Ansvarsförbindelsen har minskat med 10 Mnkr jämfört med år 2018. Den del av 
pensionsåtagandet som utgör ansvarsförbindelse  är ofinansierad, då den återfinns utanför 
balansräkningen. Lindesbergs kommun har avsatt 101 Mnkr i balansräkningen för pensioner 
inklusive löneskatt till anställda och 18 Mnkr till förtroendevalda. Pensionsförpliktelserna har 
inte försäkrats bort. 

Skatteutveckling 

Utdebiteringen är 22,30 skattekronor. Lindesbergs kommuns skattesats är 1,60 kronor högre 
än den genomsnittliga skattesatsen i riket och 0,38 kronor högre än länssnittet. 

  

 

1.5 God ekonomisk hushållning 

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

Årets prognostiserade resultat uppgår enligt resultaträkningen till 1 Mnkr. 
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Balanskravsutredning: 

Årets resultat enligt resultaträkning 1 Mnkr 

Realisationsvinst vid försäljning av bilar - 0,2 Mnkr 

Realisationsvinst vid försäljning av mark -0,8 Mnkr 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar  0,0 Mnkr 

Balanskravet beräknas med helårsprognosen vara uppfylld. Förändras prognosen negativt 
och det blir högre realisationsvinster så kommer inte balanskravet att uppnås på helåret. 

1.6 Styrmodell och måluppfyllelse 

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

Styrmodellen ska se till att det finns en tydlig koppling mellan de politiskt fastställda målen 
och de aktiviteter som genomförs i verksamheterna. Det ska finnas en röd tråd från vision till 
enhetsnivå som visar på hur all verksamhet arbetar för att uppnå visionen. 

Nämnder och verksamheter/enheter ska varje år planera för hur de ska bidra till att uppfylla 
fullmäktiges inriktningsmål genom att årligen fastställa en verksamhetsplan. De kommunala 
bolagen fastställer en affärsplan. 

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

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

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

Följande redovisning av de övergripande målen visar hur målvärdet har uppnåtts per den 31 
augusti med en kommentar om prognosen för att målet ska vara uppnått vid årets slut. Flera 
av indikatorerna går endast att mäta en gång per år, vilket gör att det är svårt att bedöma om 
målet kommer att uppfyllas under året.  
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Symbolförklaring:
= Målvärdet är uppfyllt
= Målvärdet är delvis uppfyllt
= Målvärdet är inte uppfyllt
= Målvärdet har inte kunnat mätas

Trendpilen visar om värdet har försämrats eller förbättrats sedan föregående mätning.

Vision

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

Inriktningsmål Indikatorer Utfall Målvärde

Medborgarna upplever
bra kommunal service
med kvalitet

Andel av de som skickar in en enkel
fråga via e-post som får svar inom
två arbetsdagar (%)

96%

Andel av de som tar kontakt med
kommunen via telefon som får ett
direkt svar på en enkel fråga (%)

75 %

Andel av de som via telefon ställt en
enkel fråga som uppfattar att de fått
ett gott bemötande (%)

100%

Kommunens webbinformation till
medborgarna (Informationsindex,
%)

90%

NKL (Nöjd-kund-Lindesberg, %) 90%

Lindesberg kommun är
en attraktiv arbetsgivare

Andel tillsvidareanställda med
heltidsanställning (%)

69,9% 66%

Andel medarbetare med
tillsvidareanställning (%)

75,1 % 90%

Sjukfrånvaro hos medarbetare (%) 5,1 % 5 %

Resultat i medarbetarenkätens fråga
om uppföljning och utvärdering av
enhetens mål (poäng av 5, avser
både kommun och koncern)

4,5

Resultat i medarbetarenkätens fråga
om att se fram emot att gå till arbetet
(poäng av 5, avser både kommun och
koncern)

4,5

I Lindesbergs kommun
finns ett kultur-och
föreningsliv för alla

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

5,5 st 6 st
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Inriktningsmål Indikatorer Utfall Målvärde

Andel deltagande barn i kultur i
skolan och i förskolan (vissa
årskursererbjuds årligen), (andel av
förskolebarn och elever i åk F-9)

21 %

Fördelning av andelen
deltagartillfällen för pojkar och
flickor (aktivitetsbidrag), (andelen
pojkar visas)

50 %

Lindesbergs kommun är
attraktiv för nya och
befintliga företag

Nöjd-Kund-Index i SKL-
undersökningen Insikt (index av
100)

72

Företagsklimat enligt Svenskt
Näringslivs enkätdel (ranking av 290
kommuner)

Placering
289

Placering
150

Antal nystartade företag (antal per
1000 invånare).

5 st

Planlagd och oexploaterad
industrimark som ständigt finns
tillgänglig per år nära de mest
efterfrågande orterna (antal ha)

10 ha

Antal avstyckade och klara
villatomter som finns tillgängliga per
år främst i de mest efterfrågade
orterna

10 st

Antal planlagda tomter för
flerbostadshus som finns tillgängliga
per år främst i de mest efterfrågande
områdena

1 st

Lindesbergs kommun är
attraktiv för invånare,
turister och andra
besökare.

Antal invånare 23 626 st 24500 st

Antal gästnätter (tusental) 92 st

Antal besökare på utvalda turistmål i
kommunen (tusental)

325 st

Antal nya lägenheter och småhus
främst i de mest efterfrågade orterna

42 st 25 st

Medborgarna upplever
att de är delaktiga i
kommunens
verksamheter

Nöjd-Inflytande-Index från
medborgarundersökningen (index av
100)

Antal medborgardialoger (antal
ärenden i KS/KF)

2 st

NIL (Nöjd-Inflytande-Lindesberg, %) 80 %

Lindesbergs kommun
har en hållbar ekologisk
utveckling

Andel ekologiska livsmedel (%) 35 %

Koldioxidutsläpp för kommunens
tjänsteresor (ton CO2)

314 200 ton

Energianvändning i kommunens
lokaler, inklusive verksamhetsel
(kWh/m2)

165
kWh/m2



18

Inriktningsmål Indikatorer Utfall Målvärde

Antal resor med kollektivtrafik
(kommunen geografiskt, tusental)

900 st

Barn och unga ges en bra
och trygg start i livet

Barnfattigdomsindex, andel barn i
ekonomiskt utsatta hushåll (%)

15 %

Upplevd trivsel och trygghet i
grundskolan (%)

91,1 % 100 %

Medborgarna har
tillgång till utbildning
som ger goda
möjligheter till egen
försörjning

Andel elever i åk 9 som är behöriga
till ett yrkesprogram (%)

100 %

Andel gymnasieelever på
studieförberedande program med
grundläggande behörighet till
universitet och högskola (%)

86 %

Andel ungdomar som är etablerade
på arbetsmarknaden eller studerar 2
år efter fullföljd gymnasieutbildning
(%)

75 %

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

85 %

Medborgarna ges
förutsättningar för ett
hälsosamt liv och tryggt
åldrande

Andel med eftergymnasial utbildning
(%)

30 %

Upplevd tillgång till GC-vägar,
möjligheter att utöva
fritidsintressen, tillgång till parker,
grönområden och natur, trygghet att
vistas utomhus på kvällar och nätter
(medborgarundersökning, index av
100)

Upplevd trygghet i äldreomsorgen
(%)

96 %

Väntetid till särskilt boende från
ansökningsdatum till erbjudet
inflyttningsdatum (antal dagar)

60 dgr

Verksamhetens
nettokostnader får inte
överstiga 99 procent av
skatter, utjämning och
generella statsbidrag,
år budget 2018 VP
2019–2020

99 % 98 % 99 %

Soliditeten inklusive
ansvarsförbindelse skall
vara oförändrad eller
öka under planperioden
2019–2021

14,01 %
16,99 %
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Medborgarna upplever bra kommunal service med kvalitet 

Hög kvalitet är ledord i den kommunala verksamheten. Det innefattar att verksamheten ska 
bedrivas effektivt så att medborgarna får bästa möjliga kvalitet till lägsta möjliga kostnad. 

Målet går inte att utvärdera, eftersom indikatorerna som mäter måluppfyllelsen mäts under 
hösten. . Kommunens webbinformation till medborgarna, vilken visar hur lätt det är att hitta 
information på kommunens webbplats, var också ett förbättringsområde. 

Lindesberg kommun är en attraktiv arbetsgivare 

Målet uppfylls delvis. 

Lindesbergs kommun är en stor och viktig arbetsgivare som erbjuder många arbetstillfällen 
både för boende i kommunen och inpendlare från andra kommuner. Genom att attrahera, 
rekrytera, utveckla och behålla kompetens har vi personal som mår bra och gör att vi når en 
högre måluppfyllelse och därmed levererar service med god kvalitet till medborgarna. 

Målet bedöms bli helt eller delvis uppnått vid årets slut. Målvärdet för sjukfrånvaron uppnås 
inte efter de första åtta månaderna och är  lägre än motsvarande period föregående år. Vid 
årsskiftet uppnåddes inte  målvärdet för sjukfrånvaro men Lindesbergs kommun har en av de 
lägsta nivåerna av sjukfrånvaro i riket. Kvinnor har högre sjukfrånvaro än män. Andelen 
tillsvidareanställda med heltid fortsätter att öka och når målvärdet. Andelen medarbetare 
med en heltidsanställning fortsätter att öka, men når inte riktigt målvärdet. Det beror delvis 
på att tillsvidareanställning inte kan erbjudas vid nyanställning om kompetenskraven inte 
uppfylls. Fortsatt aktivt arbete pågår för att uppnå målvärdet vid årets slut. Att systematiskt 
arbeta med ökningar av sysselsättningsgrad samt minska sjuktalen är en mycket viktig 
jämställdhetsfråga. 

Målet går inte att utvärdera i sin helhet, då flera av indikatorerna endast mäts under hösten. 

I Lindesbergs kommun finns ett kultur- och föreningsliv för alla 

Lindesbergs kommuns traditioner, historia och kulturutbud gör kommunen unik. Det breda 
utbudet av kultur- och föreningsverksamhet ökar attraktiviteten och bidrar till en levande 
kommun och social hållbarhet. 

Antalet besök på kommunens bibliotek har ökat lite jämfört med delårsuppföljningen 
föregående år. Målet går inte att utvärdera i sin helhet, då två av indikatorerna mäts efter 
årets slut. 

Lindesbergs kommun är attraktiv för nya och befintliga företag 

Genom ett levande näringsliv skapas långsiktig hållbar tillväxt som är avgörande för 
kommunens utveckling. Ett prestigelöst förtroende mellan företagare, tjänstepersoner och 
politiker är betydelsefullt. God tillgänglighet och service från kommunens alla verksamheter 
är viktigt för företagens utveckling. 

Resultatet i enkäten om Svenskt Näringslivs företagsklimat visar på ett sämre resultat jämfört 
med 2018, i rankningen har vi tappat 20 placeringar och hamnar på placering 289 av 290. 

Målet går inte att utvärdera i sin helhet, då fler  av indikatorerna mäts under hösten. 

Lindesbergs kommun är attraktiv för invånare, turister och andra besökare. 

Lindesbergs kommun tar fasta på sin strategiska placering i regionen för att vara en attraktiv 
kommun att bo och leva i. Aktuella översiktsplaner och en god planberedskap för byggande i 
hela kommunen ska finnas.  
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Tillgång till bostäder, grönområden och kommunikationer är viktig. Besöksnäringen är 
betydelsefull för kommunens attraktivitet och den lokala ekonomin. 

Antal invånare har ökat med 51 personer under årets åtta första månader, men målvärdet 
kommer förmodligen inte nås vid årets slut. Det är främst lägre invandring som gör att 
befolkningen inte ökar mer. 

Målvärdet för nya lägenheter och småhus nås under årets åtta första månader. Målet går inte 
att utvärdera i sin helhet då två av indikatorerna mäts under hösten. 

Medborgarna upplever att de är delaktiga i kommunens verksamheter 

Delaktighet och inflytande är grundläggande för social hållbarhet. Att Lindesbergs kommun 
möjliggör för medborgarna att påverka sin livssituation är viktigt. 

Målet går inte att utvärdera. 

Lindesbergs kommun har en hållbar ekologisk utveckling 

Lindesbergs kommun ska vara en förebild i arbetet med att ha en hållbar ekologisk utveckling 
genom att minska sin klimatpåverkan. 

Koldioxidutsläppen för kommunens tjänsteresor är inte uppnått per sista augusti 2019 och 
behöver minska kraftigt under hösten för att målvärdet ska kunna nås. 

Målet går inte att utvärdera i sin helhet, då fler av indikatorerna inte går att redovisa. 

Barn och unga ges en bra och trygg start i livet 

Livsvillkor och levnadsvanor under barn- och ungdomsåren har stor betydelse för hälsan 
under hela livet. FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och FN:s konvention 
om barnets rättigheter (barnkonventionen) ska genomsyra kommunens alla verksamheter. 
Barnfattigdomsindex som visar andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll har inte mätts under 
2018. 

Resultatet för upplevd trivsel och trygghet i grundskolan är en viss förbättring jämfört med 
2018. 

Medborgarna har tillgång till utbildning som ger goda möjligheter till egen försörjning 

En genomförd utbildning är en grundläggande förutsättning för att vara en aktiv 
samhällsmedborgare med egen försörjning och även en avgörande faktor för en god och 
jämlik hälsa. Det livslånga lärandet sträcker sig i Lindesbergs kommun från förskolorna till 
vuxenutbildningen och syftar till att rusta alla elever för fortsatta studier, arbete eller 
entreprenörskap. 

Målet går inte att utvärdera, eftersom tre av indikatorerna endast mäts under hösten. 

Medborgarna ges förutsättningar för ett hälsosamt liv och tryggt åldrande 

Trygg social utveckling för alla åldrar är en förutsättning för ett väl fungerande och 
utvecklande samhälle. Det stärker den sociala hållbarheten i samhället och är en viktig faktor 
för god och jämlik hälsa. I takt med att befolkningen blir äldre är det allt viktigare att främja 
en positiv hälsoutveckling för att möjliggöra ett självständigt liv högt upp i åldrarna. 

Målet går inte att utvärdera. 
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Verksamhetens nettokostnader får inte överstiga 99 procent av skatter, utjämning och 

generella statsbidrag, år budget 2018 VP 2019–2020 

Kommunfullmäktiges finansiella mål att verksamhetens nettokostnader inte får överstiga 99 
procent av skatter, utjämning och generella statsbidrag. Utfallet per den sista augusti visar att 
verksamhetens nettokostnader uppgår till 98 procent av skatter och bidrag, och därmed är 
målet uppnått. 

Soliditeten skall vara oförändrad eller öka under planperioden 2019–2021 

 

Kommunfullmäktiges finansiella mål att soliditeten skall vara oförändrad eller öka. Utfallet per sista augusti 
är 16,99 % och vid årsskiftet var soliditeten 14,01 % så den har ökat de första åtta månaderna 
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2 Ekonomiska rapporter 

2.1 Resultaträkning 

Mnkr 
N
o
t 

Utfall 
per 

190831 
kommu

nen 

Utfall 
per 

180831 
kommu

nen 

Helårs-
prognos 

kommun
en 

Budget 
2019 

kommu
nen 

Bokslut 
2018 

kommu
nen 

Utfall 
per 

190831 
kon-

cernen 

Utfall 
per 

180630 
kon-

cernen 

Helårs-
prognos 

kon-
cernen 

Verksamhetens 
intäkter 

1 226,7 236,0 293,3 380,0 368,2 418,2 369,4 589,8 

Jämförelse-
störande 
intäkter 

         

Verksamhetens 
kostnader 

2 
-1 196,2 -1 157,2 -1 772,1 -1 837,7 -1 767,2 -1 278,9 -966,8 -1 930,3 

Avskrivningar  -10,0 -8,8 -20,5 -20,7 -19,9 -71,3 -45,0 -143,4 

Jämförelse-
störande post 

 
        

Verksamhetens 
nettokostnader 

 
-979,5 -930,0 -1 499,2 -1 478,4 -1 419,0 -932,0 -642,4 -1 483,9 

          

Skatteintäkter 3 736,1 708,8 1 102,5 1 100,7 1 062,3 736,1 531,1 1 102,5 

Generella 
statsbidrag och 
utjämning 

4 264,5 265,6 396,8 391,3 398,9 264,5 199,2 396,8 

Verksamhetens 
resultat 

 21,1 44,4 0,0 13,6 42,2    

Finansiella 
intäkter 

5 4,1 4,8 5,0 4,5 7,2 4,6 3,8 5,6 

Finansiella 
kostnader 

6 -0,5 -0,3 -4,0 -4,5 -0,7 -30,7 -17,8 -51,2 

Resultat före 
extra ordinära 
poster 

      42,5 73,9 -30,2 

Skattekostnader          

Årets resultat 7 24,7 48,9 1,0 13,5 48,7 42,5 73,9 -30,2 
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2.2 Balansräkning 

Mnkr Not 
Kommunen 
2019-08-31 

Kommunen 
2018-12-31 

Koncernen 
2019-08-31 

Koncernen 
2018-12-31 

TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar      

Immateriella 
anläggningstillgångar 

     

Immateriella 
anläggningstillgångar 

   12,7 6,8 

Materiella 
anläggningstillgångar 

     

Mark, byggnader, 
tekniska anläggningar 

8 285,9 279,6 2 228,3 2 109,1 

Maskiner och 
inventarier 

8 40,5 41,4 438,5 405,6 

Övriga materiella 
anläggningstillgångar 

    27,9 

Finansiella 
anläggningstillgångar 

9 409,8 409,9 16,6 17,8 

Summa 
anläggningstillgångar 

 736,2 730,9 2 696,1 2 567,2 

Bidrag till statlig 
infrastruktur 

     

Omsättningstillgångar      

Förråd, exploatering 10 0,7 0,7 11,5 10,9 

Fordringar 11 134,3 129,6 222,2 251,6 

Kortfristiga placeringar    5,6  

Kassa och bank 12 237,2 235,0 439,7 460,1 

Summa 
omsättningstillgångar 

 372,4 365,3 679,0 722,6 

SUMMA TILLGÅNGAR  1 108,5 1 096,2 3 375,1 3 289,9 
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Mnkr Not 
Kommunen 
2019-08-31 

Kommunen 
2018-12-31 

Koncernen 
2019-08-31 

Koncernen 
2018-12-31 

EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR & 
SKULDER 

Eget kapital 

     

Ingående eget kapital 13 691,1 642,3 854,6 757,5 

Årets resultat 13 24,7 48,7 42,5 108,5 

Omstrukturering 
bolagen 

    -17,3 

Summa eget kapital  715,8 691,0 897,1 848,7 

Avsättningar      

Avsättning till 
pensioner och liknande 
förpliktelser 

14 118,2 106,3 131,2 106,8 

Andra avsättningar 15 19,0 21,8 76,0 83,2 

Summa avsättningar  137,2 128,1 207,2 190,0 

Skulder      

Långfristiga skulder 16 12,8 12,8 1 905,5 1 842,0 

Kortfristiga skulder 17 242,8 264,3 365,3 409,1 

Summa skulder  255,5 277,1 2 270,8 2 251,1 

      

SUMMA EGET 
KAPITAL 
AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

 1 108,5 1 096,2 3 375,1 3 289,8 

Panter och 
ansvarsförbindelser 

     

Pensionsförpliktelser 
inklusive löneskatt 

18 527,5 537,5                    527,6 537,5 

Borgensåtagande 19 1970,0 2 004,6                    175,3 175,3 
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2.3Noter 

Noter 2019-08-31 2018 

Not 1 Verksamhetens intäkter   

Intäkter enligt driftredovisning 284,5 457,3 

- avgår interna intäkter -57,8 -89,1 

Summa verksamhetens intäkter 226,7 368,2 

   

Not 2 Verksamhetens kostnader   

Kostnader enligt driftredovisning 1 266,7 1 880,2 

- avgår interna kostnader -57,8 -89,1 

- avgår kapitalkostnader -12,7 -23,9 

Summa verksamhetens kostnader 1 196,2 1 767,2 

   

Not 3 Skatteintäkter   

Preliminära skatteintäkter 742,2 1 065,2 

Preliminär slutavräkning 2017/2018 -7,9 -3,5 

Slutavräkning 2016/2017 korrigering 1,0 -1,4 

Mellankommunal utjämning 0,8 1,7 

Summa skatteintäkter 736,1 1 062,3 

   

Not 4 Generella statsbidrag och utjämning   

Inkomst utjämning 160,4 249,4 

Kostnadsutjämning 8,7 15,7 

Utjämning LSS 34,7 42,5 

Regleringsbidrag/avgift 11,0 3,7 

Fastighetsavgifter 33,4 49,2 

Ökat flyktingmottagande 16,3 38,3 

Summa generella statsbidrag och utjämning 264,5 398,9 

   

Not 5 Finansiella intäkter   

Ränteintäkter m.m. 2,4 4,6 

Administrationsavgift borgensåtagande 1,7 2,6 

Summa finansiella intäkter 4,1 7,2 

   

Not 6 Finansiella kostnader   

Övriga finansiella kostnader 0,5 0,7 

Summa finansiella kostnader 0,5 0,7 
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Noter 2019-08-31 2018 

Not 7 Årets resultat   

Årets resultat 24,7 48,7 

-varav resultat  balansenhet vatten och avlopp  1,8 

-varav resultat balansenhet renhållning  1,1 

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

-avgår realisationsvinst bilar -0,2 -0,4 

Justerat resultat 23,7 46,1 

   

Not 8 Materiella anläggningstillgångar   

Markreserv 29,2 19,4 

Anskaffningsvärde  9,8 

Årets nyanskaffning   

Ackumulerad värdeminskning -5,4 -5,2 

Årets avskrivningar -0,2 -0,2 

Utgående bokfört värde 23,6 23,8 

   

Fastigheter för affärsverksamhet   

Anskaffningsvärde 272,2 249,4 

Årets nyanskaffning  22,8 

Ackumulerad värdeminskning -152,3 -149,7 

Årets avskrivningar -3,0 -2,5 

Utgående bokfört värde 116,9 119,9 

   

Publika fastigheter   

Anskaffningsvärde 299,6 258,3 

Årets nyanskaffning  41,2 

Ackumulerad värdeminskning -164,2 -160,2 

Årets avskrivningar -3,5 -4,4 

Utgående bokfört värde 131,4 134,9 

Övriga fastigheter   

Anskaffningsvärde 14,4 14,4 

Årets nyanskaffning -13,5 -13,3 

Ackumulerad värdeminskning   

Årets avskrivningar  -0,2 

Utgående bokfört värde 0,9 0,9 

Pågående investeringar, fastigheter och 
anläggningar 

13,0  

Summa mark och fastigheter 285,9 279,6 
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Noter 2019-08-31 2018 

   

Maskiner, fordon och inventarier   

Anskaffningsvärde 234,8 226,3 

Årets nyanskaffning  8,6 

Ackumulerad värdeminskning -193,5 -180,9 

Årets avskrivning -3,3 -11,1 

Nedskrivningar  -1,5 

Pågående investeringar 2,4  

Utgående bokfört värde 40,5 41,4 

   

Summa materiella anläggningstillgångar 326,4 321,0 

   

Not 9 Finansiella anläggningstillgångar   

Långfristiga fordringar   

Förlagslån 3,2 3,2 

Revers Löa m.fl. 1,4 1,4 

Revers Nerikes Brandkår 0,0 0,1 

Summa långfristiga fordringar 4,6 4,7 

Aktier, andelar och bostadsrätter   

Aktier 0,1 0,1 

Andelar 371,9 371,9 

Linde Stadshus AB 30,1 30,1 

Ägartillskott Linde Stadshus AB 3,0 3,0 

Lindesberg Utveckling 0,1 0,1 

Summa aktier och andelar 405,2 405,2 

Not 10 Förråd, exploatering   

Tomter Vibyn 0,7 0,7 

Summa förråd, exploatering 0,7 0,7 

 

Not 11 Fordringar 

  

Kundfordringar 14,9 20,7 

Upplupna intäkter 0,4 1,5 

Momsfordran 10,1 26,3 

Skatteavräkning   

Fastighetsavgift 33,3 29,0 

Ankomstregistrerade fakturor 36,5 27,7 

Förutbetalda kostnader 16,6 10,4 

Övriga fordringar 22,4 14,0 

Summa kortfristiga fordringar 134,3 129,6 
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Noter 2019-08-31 2018 

   

Not 12 Kassa, bank m.m.   

Handkassor   

Plusgiro 0,0 0,1 

Bank 423,2 452,5 

-varav Besök Linde AB 2,8 6,9 

- varav Linde Energi AB -68,4 -42,5 

- varav Lindesbergs bostäder -52,3 -140,6 

- varav Fastigheter i Linde AB -67,1 -41,8 

- varav Linde Stadshus AB -0,9 0,4 

Bolagens likvida medel   

Summa likvida medel 237,3 235,0 

   

Not 13 Eget kapital   

Ingående eget kapital 691,0 642,3 

Årets resultat                                                24,7                                                48,7 

Utgående eget kapital                                             715,8                                             691,0 

   

Not 14 Avsättning till pensioner inklusive 
löneskatt 

  

Avsättning pensioner anställda 100,6 89,1 

Avsättning pensioner förtroendevalda 17,6 17,2 

Summa pensionsavsättningar 118,2 106,3 

 

Not 15 Andra avsättningar 
  

Miljöfond 15,3 18,6 

Renhållningskollektivet 1,8 1,7 

VA-kollektivet 1,9 1,6 

Summa andra avsättningar 19,0 21,8 

   

Summa avsättningar 137,2 128,1 

   

Not 16 Långfristiga skulder   

Ingående låneskuld   

Amortering   

Finansiell leasing 12,4 12,4 

Skuld för anläggningsavgifter 0,4 0,4 

Summa långfristiga skulder 12,8 12,8 
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Noter 2019-08-31 2018 

   

Not 17 Kortfristiga skulder   

Leverantörsskulder 46,8 72,2 

Personalens skatter och avgifter 39,1 38,3 

- varav källskatt 17,2 16,0 

- varav skatteskuld 1,4 2,8 

- varav arbetsgivaravgift 20,5 19,5 

   

Förutbetalda intäkter 8,3 9,7 

- varav kommunalskatt 8,3 9,7 

Maskiner, fordon och inventarier   

Upplupna kostnader 85,8 97,4 

- varav upplupna 1,1 2,7 

- varav pensionskostnad individuell del 24,8 33,0 

- varav löneskatt pensionskostnad individuell del 6,0 8,0 

- varav semesterlöneskuld 36,3 36,1 

- varav ferielöneskuld 17,6 17,6 

Övriga kortfristiga skulder 41,0 29,7 

Interimsskulder 21,3 17,0 

Momsskuld mm 0,4  

Summa kortfristiga skulder                                              242,8                                          264,3 

   

Not 18 Pensionsförpliktelser   

Pensionsförpliktelser intjänade tom 1997 424,5 432,5 

Löneskatt 103,0 104,9 

Summa pensionsförpliktelser 527,5 537,5 

   

Not 19 Borgensåtagande kommunägda bolag   

Lindesbergs bostäder 607,2 607,2 

Linde Energi AB 75,0 75,0 

Fastigheter i Linde AB 1 147,0 1 147,0 

Summa kommunägda företag 1 829,2 1 829,2 

   

Not 19 Borgensåtagande övriga   

Riksbyggen 127,5 127,5 

Brf Senioren Lindesberg  34,6 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 7,5 7,5 

Föreningar 5,8 5,8 

Summa övriga 140,7 175,3 
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Noter 2019-08-31 2018 

   

Not 19 Förlustansvar egna hem   

Förlustansvar egna hem 0,1 0,1 

Summa förlustansvar egnahem 0,1 0,1 

Summa borgensåtagande 1 970,0 2 004,6 
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2.4 Driftredovisning 

Nämnd Kostnad Intäkt Netto 
Netto-

budget 
190831 

Avvikelse 
190831 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Budget-
avvikels

e helår 

Revision 0,2 0,0 0,2 0,6 0,3 0,9 0,9 0,0 

Kommunstyrelse 258,9 98,5 160,4 164,7 4,3 256,8 247,2 -4,8 

varav Tillväxt 89,4 26,0 63,5 64,2 0,8 97,4 96,5 -0,9 

varav Stöd och 
strategi 

100,1 53,9 46,2 49,5 3,3 75,3 74,3 -1,0 

varav 
Samhällsbyggnads-
förbundet 
Bergslagen 

42,8 13,4 29,4 29,3 -0,1 46,9 44,0 -2,9 

varav Vatten och 
Renhållning 

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

varav 
Räddningstjänst 

20,2 0,9 19,3 19,3 0,0 29,0 29,0 0,0 

varav 
Överförmyndare 

2,0 0,0 2,0 2,3 0,3 3,4 3,4 0,0 

Barn- och 
utbildningsnämnd 

511,0 91,2 419,8 414,7 -5,1 629,2 615,1 -14,0 

Socialnämnd 438,8 75,1 363,6 355,4 -8,2 547,5 533,9 -13,6 

Samhällsbyggnadsn
ämnden Bergslagen 

28,8 19,6 9,2 9,2 0,0 14,4 13,9 -0,5 

Summa nämnder 1 237,7 284,5 953,2 944,5 -8,7 1 443,9 1 411,0 -32,9 

Finansförvaltningen 232,5 1 210,4 -977,9 -947,7 30,2 -1 444,9 -1 424,5 20,4 

Totalt 1 470,2 1 494,9 24,7 -3,2 21,5 1,0 13,5 -12,5 

2.5 Investeringsredovisning 

Nämnd/förvaltning Utgifter Inkomster 
Netto-

investering 
Prognos 

helår 
Budget 

helår 
Avvikelse 

Kommunstyrelsen 3,7 1,0 2,6 41,2 65,2 24,0 

- varav Tillväxt 1,1 1,0 0,1 19,3 36,9 17,6 

- varav Stöd och strategi 0,2 0,0 0,2 4,9 4,9 0,0 

- varav 
Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen 

2,3 0,0 2,3 17,0 23,4 6,4 

Barn-  och utbildningsnämnd 2,0 0,0 2,0 2,3 6,1 3,8 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen 

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

Socialnämnden 0,2 0,0 0,2 1,0 1,0 0,0 

Totalt 5,9 1,0 4,9 44,5 72,3 27,8 

Vatten/renhållning 10,6 0,0 10,6 21,9 53,2 31,3 

Totalt kommunen 16,5 1,0 15,5 66,4 125,5 59,1 
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3 Våra verksamheter 

3.1 Tillväxt 

Viktiga händelser  

 Arbetet med att engagera medarbetare och ge dem rätt förutsättningar att kunna jobba 
mer metodiskt med att utveckla verksamheten, skapa flera samarbeten både internt 
inom kommunen, med externa samarbetspartners och kommunens medborgare har 
under våren varit i fokus och fortsätter även under hösten 2019. 

 Inom kulturenheten pågår arbete med att ställa om verksamheten för att nå ut bredare 
till fler målgrupper. Kulturenheten har invigt Meröppet på huvudbiblioteket och 
kommer utifrån Meröppet på huvudbiblioteket kunna arbeta med mer uppsökande 
verksamhet.  

 Inom näringslivsenheten pågår arbete med att tydliggöra grunduppdraget och genom 
det realisera den näringslivsutveckling som kommunen har ambitionen att genomföra. 
Detta kräver att det nuvarande uppdraget tydligare definieras, avgränsas och 
samordnas med andra berörda förvaltningar, detta i termer av ett utvecklingsarbete 
snarare än ett förvaltande arbete. 

  Under året har arbetsmarknadsenheten bland annat i samarbete med försörjningsstöd 
arbetat fram ett förslag till en modell för Resursjobb. Det är en insats för att kunna 
matcha fler individer till arbetsmarknaden/studier. Under sommaren har feriearbete 
för kommunens ungdomar fortlöpt med gott resultat. I början av året öppnades 
Medborgarservice som fysiskt har en lokal på Stadsbiblioteket. 

 Inom vuxenutbildningen arbetas det med att hitta fler vägar för breddad rekrytering. 
Där finns en stor del av arbetskraftsreserven som behöver hitta vägar via 
utbildningssystemet till arbetslivet.  

 Inom sfi (svenska för invandrare) har under våren ett förändringsarbete påbörjats som 
syftar till att skapa bättre förutsättningar för elevernas språkinlärning och för att 
hantera uppdraget inom utbildningsplikten.  

Ekonomi 

  Helårsprognosen är beräknad till -0,9 mnkr. Kommunikation där färdtjänst finns 
redovisar en negativ avvikelse på -1,0 mnkr beroende på nya avtal. Utbildnings 
negativa avvikelse beror på sfi som där förväntade intäkter blev lägre än budgeterat 
(på grund av bland annat studenter som påbörjat undervisning efter ett uppehåll och 
då är kommunen ej berättigad ersättning). Arbetsmarknad har en positiv avvikelse på 
1,0 mnkr, detta då verksamheten extra tjänster redovisar överskott med intäkter från 
arbetsförmedlingen då dessa inkommer retroaktivt.  

 Projektet Bussangöring kommer att påbörjas under senare delen av 2020 för att 
färdigställas under år 2021. 

 Ny väg Frövi Bangatan, en korrigering har skett av en faktura som tillhörde Gång- och 
cykelväg Banvägen i Lindesberg. 

 Gång- och cykelväg Banvägen visar på en positiv avvikelse pga. att det har inkommit 
inkomster från Trafikverket under 2019 som avser kostnader 2018. 

 Projketet Nytt villaområde Lindesberg kommer inte att påbörjas under 2019 pga. 
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överklagan. 

Driftredovisning 

Verksamhet Utfall 
Ack 

budget 
Avvikelse Helårsprognos 

Budget 
helår 

Budgetavvike
lse helår 

Kommunikation 5,3 4,3 -1,0 7,8 6,4 -1,4 

Vägbidrag 1,5 1,1 -0,4 1,6 1,6 0,0 

Turism 1,2 1,3 0,1 1,9 1,9 0,0 

Näringslivsenhet 2,8 3,0 0,2 4,4 4,4 0,0 

Exploatering och 
fastigheter 

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

Gemensam tillväxt 4,1 4,8 0,7 6,9 7,4 0,5 

Administration kultur 0,3 0,4 0,1 0,7 0,7 0,0 

Anläggning hyror 13,6 13,7 0,1 20,5 20,5 0,0 

Biograf 0,2 0,1 -0,1 0,1 0,1 0,0 

Föreningsbidrag 3,0 2,9 -0,1 4,4 4,4 0,0 

Programverksamhet 0,7 1,0 0,3 1,6 1,6 0,0 

Biblioteksverksamhet 7,9 8,1 0,2 12,2 12,2 0,0 

Museiverksamhet 1,1 1,3 0,2 1,9 1,9 0,0 

Samverkanenhet 6,3 5,8 -0,5 8,7 8,7 0,0 

Utbildning 7,7 7,2 -0,5 10,2 10,8 -0,6 

Arbetsmarknad 4,8 5,8 1,0 9,3 8,7 0,6 

Totalt 63,5 64,3 0,8 97,4 96,5 -0,9 

Investeringar 

Projektnamn Utfall period Helårsprognos Budget 
Budgetavvikelse 

helår 

Industrirakan norra delen 0,0 0,2 0,2 0,0 

Vibyn 0,5 1,6 1,6 0,0 

Gång- och cykelväg Schrödersbacke 0,0 0,9 0,9 0,0 

Gång- och cykelväg Ishockeygatan 0,0 1,3 1,3 0,0 

Bussangöring Brotorpsskolan 0,0 0,0 1,7 1,7 

Vändplan Guldsmedshyttan 0,0 0,7 0,7 0,0 

Ny väg Frövi N: a Bangatan -0,6 -0,6 0,0 0,6 

Exploatering industrimark Frövi 0,1 15,0 15,0 0,0 

Nytt villaområde Lindesberg 0,0 0,0 15,0 15,0 

Gång- och cykelväg Banvägen 0,0 -0,3 0,0 0,3 

Lindesjön runt 0,0 0,5 0,5 0,0 

Totalt 0,0 19,3 36,9 17,6 
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Måluppfyllelse

Medborgarna upplever bra kommunal service med kvalitet

Nämndens mål Senaste analys Indikatorer Utfall Målvärde

Medborgarna upplever
ett gott bemötande,
tydlighet och
tillgänglighet i
kontakter med
Tillväxtförvaltningens
verksamheter.

I våra verksamheter arbetar vi
kontinuerligt med att
medborgare, turister och andra
besökare ska uppleva god
service med kvalitet. De kunder
som besöker våra
verksamheter ska uppleva
tydlighet, tillgänglighet och ett
gott bemötande. Detta är ett
pågående arbete inom
förvaltningen.

Andel av de svarande
som varit i kontakt
(fysiskt besök) med
oss uppfattar att de
fått ett gott
bemötande.

Lindesberg kommun är en attraktiv arbetsgivare

Nämndens mål Senaste analys Indikatorer Utfall Målvärde

Tillväxtförvaltningens
verksamheter är
attraktiva arbetsgivare.

Att medarbetare trivs och väljer
att stanna hos oss är otroligt
viktigt för att hålla en god
kvalitet och skapa kontinuitet i
vår verksamhet. Det är lika
viktigt som att attrahera ny
personal som kan bidra med ny
kompetens. Arbetet med att
vara en attraktiv arbetsgivare
är en ständig process inom
tillväxtförvaltningen, dels
systematiskt arbetsmiljöarbete
men även arbetet med att
engagera medarbetarna och ge
dem förutsättningar att kunna
jobba mer metodiskt med att
utveckla verksamheterna och
känna sig delaktiga i det
gemensamma
utvecklingsarbetet. Det är
personalen med sin kompetens
och sitt engagemang som lägger
grunder för allt det vi vill
åstadkomma. Vi strävar efter
att öka attraktiviteten på våra
arbetsplatser då det alltid
måste finnas enanledning att
välja tillväxtförvaltningen som
arbetsgivare.

Resultatet i
medarbetarenkätens
fråga om uppföljning
och utvärdering av
enhetens mål (poäng
av 5)

Resultat av
medborgarenkätens
fråga om att se fram
emot att gå till arbetet
(poäng av 5)

Andel personal inom
Tillväxtförvaltningen
som nyttjar
motionstimmen
regelbundet.

Sjukfrånvaro hos
medarbetare (%)

3,42 % 5 %

Andel
tillsvidareanställda
med
heltidsanställning (%)

Andel medarbetare
med en
tillsvidareanställning
(%)
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I Lindesbergs kommun finns ett kultur-och föreningsliv för alla

Nämndens mål Senaste analys Indikatorer Utfall Målvärde

Allmänkulturen verkar
för att skapa och stärka
ett brett kulturliv för
alla.

Enheten arbetar systematiskt
med att erbjuda olika
konstformer i syfte att
medborgarna ska ha möjlighet
att ta del av ett varierande
kulturutbud med hög kvalitet.
De konstformer som erbjudits
film, teater, musik, dans,
litteratur och konst.

Antal konstformer
som erbjuds under
året.

Museiverksamheten
och arkivet gör
kulturarvet tillgängligt.

Antalet förfrågningar till
arkivet ökar, främst frågor via
mejl. Dels finns det personer
som både besöker arkivet och
ställer frågor via mejl, dels
personer som endast har
kontakt via mejl. Varje
förfrågan innebär en personlig
framplockning av
arkivhandlingar, men det kan
vara allt från enkla frågor till
mycket komplexa frågor.

Kulturenheten arbetar med att
visa föremål utanför
traditionella, vilket sänker
trösklar och gör kulturarvet till
en del av människors vardag
vilket är mycket positivt. Dock
kräver flera utställningsplatser
större personalresurser vilket
gör att det finns en gräns för
hur många utställningar som
kan göras.

Antal förfrågningar till
arkivet.

Antal utställningar av
museiföremål.

Biblioteken är en
mötesplats för alla, med
särskilt fokus på
läsfrämjande
verksamhet för barn
och unga.

Huvudbiblioteket har byggts
om för Meröppetvilket innebär
att människor kan besöka
biblioteket även vid tillfällen
när det inte är bemannat. Detta
är ett sätt att öka
tillgängligheten för medborgare
samt att biblioteket ska kunna
vara en mötesplats för alla,
även utanför personalens
arbetstider. Vi ser att
besöksstatistiken minskar på
samtliga av våra bibliotek, men
efter år med väldigt höga
besökssiffror så ligger nu
besöken på en mer realistisk
nivå, och Lindesbergs kommun
ligger fortfarande högt i
förhållande till länet och riket
vilket ses som positivt.
Biblioteksbussens statistik har
ökat och vi ser den som en
viktig del i biblioteken som
mötesplats, även där det inte

Andel aktiviteter
anordnade av
kommunens
folkbibliotek med
barn och unga som
målgrupp.
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Nämndens mål Senaste analys Indikatorer Utfall Målvärde

finns fysiska bibliotek.
Personalen har även börjat
arbeta med uppsökande
verksamhet för att nå fler
potentiella biblioteksbesökare.

Tillväxtförvaltningen
verkar för att andelen
deltagartillfällen som
får lokalt aktivitetsstöd
ökar

Antalet deltagartillfällen som
fått aktivitetsstöd ligger stabilt
gentemot tidigare år.
Begränsningen ligger i
Lindesbergs tätort p.g.a.
utrymmesbrist i idrottshallarna
samt brist på
föreningsaktiviteter inom
kulturområdet.

Andel
deltagartillfällen som
får lokalt
aktivitetsstöd

Fördelning av andelen
deltagartillfällen för
pojkar och flickor
(aktivitetsbidrag),
(andelen pojkar visas)

50 %

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

5,5 st 6 st

Lindesbergs kommun är attraktiv för nya och befintliga företag

Nämndens mål Senaste analys Indikatorer Utfall Målvärde

Tillväxtförvaltningen
verkar för att skapa
mötesplatser för
näringslivet i
Lindesbergs kommun.

Tillväxtförvaltningen fortsätter
att försöka hitta nya
beröringspunkteroch erbjuda
näringslivet mer riktad
information och dialogytor.
Genom dialog och/eller
information i specifika, aktuella
frågor skapas naturliga
mötesplatser för näringsliv och
andra intressenter.

Antal företagsbesök.

Antal anordnade
Kompetensråd

Antal anordnade
frukostmöten

Antal anordnade
näringslivsdagar

Nöjd-Kund-Index i
SKL-undersökningen
Insikt (index av 100)

72

Företagsklimat enligt
Svenskt Näringslivs
enkätdel (ranking av
290 kommuner)

Placering
150

Antal nystartade
företag (antal per
1000 invånare).

5 st
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Lindesbergs kommun är attraktiv för invånare, turister och andra besökare.

Nämndens mål Senaste analys Indikatorer Utfall Målvärde

Tillväxtförvaltningen
verkar för att erbjuda
våra besökare en
innehållsrik vistelse i
Lindesbergs kommun

Tursam i Bergslagen
ekonomisk förening har under
året gjort en rad insatser för att
marknadsföra Bergslagen som
besöksmål. Dessutom har det
genomförts ett antal möten och
insatser riktat mot
besöksnäringsföretagen i
destinationen. Ett arbete med
att revidera föreningsstadgarna
är i full gång och blir färdigt
under 2019 med syfte att
tydliggöra TURSAMs
organisation och verksamhet.

Antal genomförande
av
utvecklingsförslaget
förDestination
Bergslagen.

Tillväxtförvaltningen
verkar för en attraktiv
livsmiljö där
kommuninvånarna är
delaktiga och kan
påverka sitt
närsamhälle i form av
lokalutveckling.

I strävan efter att vara en
kommun som har ett gott
kommunklimat behöver vi
fortsätta arbetet med
samverkan både intern men
även externt med näringslivet
och civilsamhället för att bli
ännu bättre.
Tillväxtförvaltningen har
tillsammans med
Samhällsbyggnad Bergslagen
och andra viktiga
samarbetspartners påbörjat ett
utvecklingsarbete inom
gemensamma frågor med fokus
på att kunna erbjuda ännu
bättre service och kvalitet till
våra medborgare, företagare
och besökare.

Antal ideella timmar
kommuninvånare

Andel medborgare
som har tillgång till
1000 Mbit/s

Antal gästnätter
(tusental)

92 t st

Antal besökare på
utvalda turistmål i
kommunen (tusental)

325 t st

Antal nya lägenheter
och småhus främst i
de mest efterfrågade
orterna

42 25 st

Lindesbergs kommun har en hållbar ekologisk utveckling

Nämndens mål Senaste analys Indikatorer Utfall Målvärde

Tillväxtförvaltningens
caféverksamhet verkar
för att hållbara
ekologiska alternativ
används

Caféet arbetar kontinuerlig
med att hitta fler ekologiska
produkter vid inköp och öka
andelen av ekologiska
produkter.

Andel ekologiska
livsmedel

Koldioxidutsläpp
Tillväxtförvaltningens
tjänsteresor
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Medborgarna har tillgång till utbildning som ger goda möjligheter till egen försörjning

Nämndens mål Senaste analys Indikatorer Utfall Målvärde

Tillväxtförvaltningen
erbjuder
yrkesutbildningar
utifrån
arbetsmarknadens
behov.

Vi erbjuder utbildning inom
Vård-och omsorg,
Teknikutbildningar och
utbildning inom restaurang och
livsmedel i egen regi. Genom
våra lokala styrgrupper inom
college har vi en kontinuerlig
dialog utifrån
kompetensförsörjningsfrågor i
olika branscher. I de grupperna
finns också arbetsförmedlingen
representerad, Vi har också
deltagare som läser
yrkesutbildning i annan
kommun, i första hand inom
regionen. Det är då i första
hand utbildningar vi inte
bedriver i egen regi.

Antal
yrkesutbildningar i
egen regi

Tillväxtförvaltningen
verkar aktivt för att i
samverkan minska
arbetslösheten.

Genom att utöka
överenskommelsen med
nyanlända (DUNA) arbetar
arbetsmarknadsenheten aktivt
tillsammans med Lindeskolan,
Arbetsförmedlingen,
försörjningsstöd, Fellingsbro
folkhögskola och
vuxenutbildningen. Utöver
denna arbetsgrupp träffas
styrgruppen bestående av
chefer under året för att stötta
handläggarteamet på bästa sätt
i sitt löpande arbete.
Överenskommelsen revideras
löpande vid behov i syfte att
hålla den uppdaterad efter
marknadens behov.

Antal DUA och DUNA-
placeringar under
året.

Antalet feriearbetare 150

Antal feriearbetare

Andelen personer som
deltagit i extra
tjänster som gått
vidare tillarbete eller
studier

Andelen personer som
deltagit i projektet All-
in som gått vidare till
studier eller arbete

Tillväxtförvaltningen
verkar för att
synliggöra
vuxenutbildningen i
kommunen.

Tillväxt

Vuxenutbildningen är väl synlig
på webbsidor och genom en ny
studerandeportal som
genomförts i samverkan med
Region Örebro. Vi har deltar
kontinuerligt i flera olika
informationsträffar hos tex.
AME, Arbetsförmedlingen och
även i egen regi. Vi arbetar
också med information till olika
personalgrupper i kommunen i
syfte att de ska kunna ge
information som är relevant i
sina organisationer.

Antal tillfällen
vuxenutbildningen
synliggjorts

Andel individer som
fått arbete sex
månader efter
avslutad

85 %
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Nämndens mål Senaste analys Indikatorer  Utfall Målvärde 

yrkesutbildning inom 
kommunens 
vuxenutbildning (%) 

3.2 Kommunledningskontor 

 Viktiga händelser 

 Kanslienheten har under det första halvåret 2019 till stor del arbetat med planering 
och genomförande av val. Valdeltagandet i Lindesbergs kommun ökade vid detta val 
från 46,27% år 2014 till 49,60%. Valdeltagandet i riket ligger på 55,27%.  

 Dataskyddsombudet har fortsatt granskningen av hur kommunen arbetar med 
personuppgifter. Det inledande arbetet med granskning är omfattande och beräknas 
pågå under resten av 2019. 

 I juni lanserades kommunens e-tjänsteportal. Även interna e-tjänster har startats upp. 

 Projektet med att införa e-handel har påbörjats under våren 2019 och kommer att 
etappvis införas i hela kommunen.  

 Måltidsverksamheten har under det senaste året arbetat hårt med att minska 
sjukfrånvaron hos medarbetarna. Glädjande är att arbetet har resulterat i en rejäl 
minskning. Att öka avtalstroheten är och har varit ett viktigt område som 
måltidsenheten har fokuserat på.  

 Under det första halvåret 2019 slutfördes flytten av serverhallen från lokalerna i 
Bullerberget till IT enhetens nya lokaler. 

Ekonomi 

 Kommunledningskontoret redovisar ett underskott i helårsprognos på 1 Mnkr. Den 
största avvikelsen har måltidsenheten med ett underskott på 2 Mnkr. Prognosen för 
måltid har förbättrats sedan i våras med 0,5 Mnkr. Personalenheten redovisar totalt ett 
överskott på 0,8 Mnkr. Överskottet beror bla på att kontot för facklig tid redovisar ett 
plus samt att enheten får tillbaka pengar för rehabiliteringskostnader. 
Ekonomienheten redovisar ett överskott som till största delen beror på att projektet 
med e-handel redovisar ett överskott 2019. Politisk verksamhet visar ett underskott 
som beror på ökade sammanträdesarvoden. 
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Driftredovisning

Verksamhet Utfall
Ack

budget Avvikelse
Helårs-

prognos
Budget

helår

Budget-
avvikelse

helår

Kommunledning 2,0 2,4 0,4 3,6 3,6 0,0

Politisk
verksamhet 4,6 3,9 -0,7 6,3 5,9 -0,4

Ekonomistyrning 1,1 1,6 0,5 2,0 2,4 0,4

Kanslienhet 7,6 8,3 0,7 12,5 12,5 0,0

Personalenhet 6,7 7,1 0,4 10,5 10,7 0,2

Ekonomienhet 3,7 4,8 1,1 6,6 7,1 0,5

Övrig verksamhet
ekonomi 1,2 0,7 -0,5 1,3 1,0 -0,3

IT-teleenhet 11,9 13,9 2,0 20,8 20,8 0,0

Övrig verksamhet
personal

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

Personalbefrämjande
verksamhet 3,6 4,2 0,6 5,7 6,2 0,5

Måltidsverksamhet 1,7 0,4 -1,3 2,8 0,8 -2,0

Totalt 46,2 49,5 3,3 75,3 74,3 -1,0

Projektnamn Utfall period Helårsprognos Budget Budgetavvikelse
helår

Inköp av datorer 0,0 1,6 1,6 0,0

Till Ks förfogande 0,0 2,0 2,0 0,0

E-tjänster 0,0 0,2 0,2 0,0

Utökad funktion W-lan 0,1 0,8 0,8 0,0

Utrustning måltid 0,1 0,3 0,3 0,0

Totalt 0,2 4,9 4,9 0,0

Måluppfyllelse

Medborgarna upplever bra kommunal service med kvalitet

Nämndens mål Senaste analys Indikatorer Utfall Målvärde

Möjligheten för
medborgarna att få svar
på en enkel fråga från
kommunens
verksamheterska öka

Andel av de som
skickar in en enkel
fråga via e-post som
får svar inom två
arbetsdagar (%)

96%

Andel av de som tar
kontakt med
kommunen via telefon
som får ett direkt svar
på en enkel fråga (%)

75 %
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Nämndens mål Senaste analys Indikatorer Utfall Målvärde

Andel av de som via
telefon ställten enkel
fråga som uppfattar
att de fått ett gott
bemötande (%)

100 %

Kommunens
webbinformation till
medborgarna
(Informationsindex,
%)

90 %

Lindesberg kommun är en attraktiv arbetsgivare

Nämndens mål Senaste analys Indikatorer Utfall Målvärde

Kommunlednings-
kontoret är en attraktiv
arbetsgivare

Målet ses för delåret vara
uppfyllt för
kommunledningskontorets
verksamheter. Fortsatt arbete
sker för att ytterligare förstärka
attraktiviteten i Lindesbergs
kommun.

Andel
tillsvidareanställda
med
heltidsanställning

81 % 66 %

Andel medarbetare
med en
tillsvidareanställning

93 % 90 %

Sjukfrånvaro hos
medarbetare

4,67 % 5 %

Resultat i
medarbetarenkätens
fråga om uppföljning
och utvärdering av
enhetens mål

4,5

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

4,5

Cheferna upplever bra
stöd från
kommunledningskonto
rets stödverksamheter

Ekonomienheten

Projektet med att införa E-
handel har påbörjats under
våren 2019. Projektet som är
ett flerårigt projekt kommer att
införas i kommunens
verksamheter i etapper. En
pilotgrupp inom
måltidsenheten kommer att
utbildas och introduceras i det
nya systemet först.

Utbildningen inom
ekonomiområdet för chefer
fortsätter och steg 2 har
genomförts.

Under våren 2019 infördes nya
regler att e-fakturor skall både
kunna tas emot och skickas
elektroniskt. Våra system har
byggts om för detta ändamål
och nu fungerar det väldigt bra.

Resultat i
kommunlednings-
kontorets
serviceuppföljning
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Medborgarna upplever att de är delaktiga i kommunens verksamheter

Nämndens mål Senaste analys Indikatorer Utfall Målvärde

Kommunlednings-
kontoret möjliggör för
kommunikation och
dialog med
medborgarna

Målet bedöms vara delvis
uppnått.

Det är svårt att få fram ett
korrekt utfall för antal matråd.
För vissa verksamheter, i
synnerhet inom
äldreomsorgen, är det en
naturlig del i verksamheten där
det ofta överstiger fyra per år.
Inom andra verksamheter
fungerar det sämre. Det sker en
kontinuerlig dialog kring hur
det ska kunna utvecklas.

Målvärdet för antalet
medborgardialoger är uppnått.
Det är främst ärenden kopplade
till fysisk planering, där
medborgardialog använts.

Genom den nya servicewebben
som lanserades 2018 och
utvecklingen av kommunens
arbete med sociala medier, har
medborgarna fler kanaler att
kommunicera med kommunen
genom.

Antal
medborgardialoger
(antal ärenden i
KS/KF där
medborgardialoger
används)

Lindesbergs kommun har en hållbar ekologisk utveckling

Nämndens mål Senaste analys Indikatorer Utfall Målvärde

Kommunlednings-
kontoret ska främja att
hållbara ekologiska
alternativ utvecklas och
används

Andelen ekologiska inköp
uppnår inte den måluppfyllelse
som sattes inför år 2019.
Orsaken till det är att målet på
35% uppmanades att sänkas i
största möjligaste mån, i ett
försök att minska
måltidsverksamhetens
livsmedelskostnader. Utfallet
på 17% i augusti 2019
uppfyller således det nya
målet/beslutet som tagits.

Vårens svinnmätning inom
skolan visar att svinnet minskat
med dryga 4% sedan
mätningen som genomfördes
under hösten 2018

Andel ekologiska
livsmedel (%)

35 %

Koldioxidutsläpp för
kommunens
tjänsteresor

Matsvinnet ska
minska.
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3.3VA/Renhållning 

 Viktiga händelser 

Återvinning 

 Ökade antal kärlbyten har medfört utökning av tjänst. Under våren förändrades 
öppettiderna på återvinningscentralerna som en följd av tidigare genomförda 
kundenkäter. 

 Arbete med att ta fram förslag på ett tätare samarbete inom bland annat 
avfallsinformation med övriga kommuner i Örebro län har inletts. 

Va-anläggning och ledningsnät 

 Säkerhetsarbetet vid dricksvattenanläggningarna fortgår. Även förberedelserna för 
reserv-kraftsanslutning till de mindre vattenverken fortsätter. 

 Under våren har förbundet jobbat vidare med uppdraget att hitta en långsiktigt hållbar 
vattenförsörjning för Lindesberg och Nora. 

 Förstudier inför ombyggnation av Lindesbergs reningsverk pågår, detta sker i nära 
samarbete med upphandlad partneringsavtalskonsult. Förstudien innefattar 
framtagande av detaljerad kostnadskalkyl och tidplan. 

 För att minimera läcksökningsområdena och minska utläckage av dricksvatten 
undersöks kontinuerligt var på vattenledningsnätet flödesmätare ska installeras. Detta 
medför också att vi minskar vår belastning på vattentäkterna. 

Driftsredovisning (netto) 

Verksamhet Utfall Ack budget Avvikelse Helårsprognos 
Budget 

helår 

Budget-
avvikelse 

helår 

Vatten och 
avlopp 

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

Renhållning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totalt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Investeringar 

Projektnamn Utfall period Helårsprognos Budget 
Budgetavvikelse 

helår 

Mindre ledningsarbeten 3,9 7,4 6,0 -1,4 

Ledning Gammelbo-Ramsberg 0,3 0,7 0,7 0,0 

Ledning Lindesberg-Nora 4,9 5,5 17,8 12,3 

Minireningsverk Öskevik-
Mårdshyttan 

0,0 6,0 6,0 0,0 

Torphyttan 0,0 0,0 6,5 6,5 

Gamla Viby 0,3 0,4 2,5 2,1 

Överföringsledning Löa-
Vasselhyttan 

1,0 3,0 3,0 0,0 

Reningsverk Lindesberg 0,2 1,0 1,0 0,0 

Mindre Va-anläggningar 0,0 6,0 6,0 0,0 

Cederborgsvägen 0,0 0,0 0,7 0,7 

Pumpstation Prästbron 0,0 0,0 3,0 3,0 

Folkestorp etapp 2 0,0 1,3 0,0 -1,3 

Totalt 10,6 31,3 53,2 21,9 

 

3.4Räddningstjänst 

Viktiga händelser 

Arbetet har påbörjats för att bygga ut och också rusta brandstationen i Guldsmedshyttan. 
Satsningen är efterlängtad med tanke på att lokalerna är trånga samt att de ej har varit 
rustade sedan stationen byggdes på 60-talet. 

Driftsredovisning (netto) 

Verksamhet Utfall Ack budget Avvikelse Helårsprognos 
Budget 

helår 
Budgetavvikelse 

helår 

Räddningstjänst 19,2 19,2 0,0 28,9 28,9 0,0 

Civilförsvar 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 

Totalt 19,3 19,3 0,0 29,0 29,0 0,0 

 

3.5Överförmyndarnämnd 

Verksamhet Utfall Ack budget Avvikelse Helårsprognos 
Budget 

helår 

Budget-
avvikelse 

helår 

Överförmyndare 2,0 2,3 0,3 3,4 3,4 0,0 

Totalt 2,0 2,3 0,3 3,4 3,4 0,0 
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3.6Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

Viktiga händelser 

 Den totala sjukfrånvaron inom förbundet den sista augusti är 6,4 %. En minskning med 
0,6 procentenheter jämfört med helår 2018. Som jämförelse var halvårsresultaten för 
de två senaste åren 6,9 % respektive 7,0 %. Trenden tidigare år har varit att den totala 
sjukfrånvaron ökat det första halvåret för att sedan sjunka andra halvåret. Därför är 
minskningen fram till nu särskilt positiv.  

 Gata/trafik Verksamheten har varit ansträngd under våren med mycket planering och 
framtagande av olika cykelplaner, trafikplaner, och parkeringsplaner. 
Underhållsbeläggningar har forcerats fram i alla kommuner. Omfattande snö- och 
halkbekämpningsåtgärder har genomförts. Sandupptagning fungerade utan större 
avvikelser. 

 Park/skog Årets åtta första månader har präglats av en tidig och stark växtsäsong 
med både värme och regn. Många riskträd har åtgärdats och barkborreangreppen har 
varit omfattande efter fjolårets torka. Som en förbättring i parkverksamheten har 
pantrör och ett nytt aggregat för ogräsbekämpning med hetvatten införts. 
Naturvårdande åtgärder och underhåll i naturreservaten hat utförts. 

 Idrott På Fellingsbro idrottsplats har bevattningspumpen bytts och på badet ersattes 
värmeväxlaren med en ny. En ny trappa har byggts vid badet Pälsärmen i Lindesberg. 
På tre idrottsplatser, Råssvallen, Vedevåg och Fellingsbro, har skadegörelse och stölder 
skett under våren. 

 Lokalvård Utökad kemikaliefri städning inom flera verksamheter. Använda kemikalier 
ska i möjligaste mån vara miljömärkta. Logistiken avseende bilkörning mellan 
städobjekten är kartlagd och översyn av åkandet är påbörjad. Utökad dialog och 
kommunikation med kunderna. 

Ekonomi

 På grund av en vinter med mycket snöröjning och halkbekämpning beräknas 
helårsprognosen för vinterväghållning överstiga budgeten med ca 2 Mnkr. Prognos för 
de beslutande besparingarna på 0,6 Mnkr visar i nuläget en negativ avvikelse på 0,4 
Mnkr. Prognosen för idrott för beslutade besparingar på 1,2 Mnkr visar i nuläget en 
negativ avvikelse med 0,2 Mnkr. Lokalvårds besparingar på 0,5 Mnkr kommer bara 
hälften att kunna genomföras eftersom ändringar av städfrekvenser trädde ikraft först 
vid halvårsskiftet.  Återstår ett underskott på 0,3 Mnkr. 

Driftsredovisning (netto) 

Verksamhet Utfall Ack budget Avvikelse Helårsprognos 
Budget 

helår 

Budget-
avvikelse 

helår 

Lokalvård 1,4 1,4 0,0 2,4 2,1 -0,3 

Väghållning 17,9 17,8 -0,1 29,1 26,7 -2,4 

Parkverksamhet 3,9 3,9 0,0 5,9 5,9 0,0 

Fritids-
anläggningar 

6,2 6,2 0,0 9,5 9,3 -0,2 

Totalt 29,4 29,3 -0,1 46,9 44,0 -2,9 
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Investeringar 

Projektnamn Utfall period Helårsprognos Budget 
Budgetavvikelse 

helår 

Trafikåtgärder 0,0 0,3 0,3 0,0 

Dagvatten centrala Lindesberg 0,0 0,0 1,0 1,0 

Föryngring träd 0,0 0,2 0,3 0,1 

Trafiksäkerhetsåtgärder, 
gatuombyggnad 

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

Tillgänglighetsanpassningar/ 
trafikåtgärder 

0,0 0,3 0,3 0,0 

Reinvestering gatljus 0,0 1,3 1,3 0,0 

Planerat underhåll beläggning 1,4 1,4 1,4 0,0 

Väg- och gatubelysning 0,0 1,2 1,2 0,0 

Renovering av broar 0,0 0,1 5,0 4,9 

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

Förlängning Ishockeygatan 0,0 0,8 0,8 0,0 

Gång- och cykelväg Dalkarlshyttan 0,0 0,2 0,1 -0,1 

Frövi strandpromenad 0,0 0,1 0,1 0,0 

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

Råsvalslund 0,0 0,1 0,1 0,0 

Trapp Floragatan 0,0 0,4 0,4 0,0 

Flugparken 0,0 3,5 4,9 1,4 

Investeringar idrott 0,0 0,1 0,1 0,0 

Reinvestering lekplatser 0,0 1,2 1,2 0,0 

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

Fritidsbyn, nya bollplaner, läktare 0,0 0,3 0,3 0,0 

Spontanidrottsanläggning, 
Lindesberg 

0,9 0,9 0,0 -0,9 

Fellingsbro IP 0,0 0,1 0,1 0,0 

Munkhyttan 0,0 0,1 0,1 0,0 

Naturbadplats Smedvallen 0,0 0,1 0,1 0,0 

Råssvallens IP 0,0 0,1 0,1 0,0 

Tak på befintliga sandfickor 0,0 0,1 0,1 0,0 

Totalt 2,3 17,0 23,4 6,4 

Projektet Spontanidrottsanläggning Lindesberg är färdigställt av FALAB i samband med 
ombyggnation av Björkhagaskolan och därav sen debitering. 

Renovering av broar kommer inte förbruka mer än 0,1 mnkr som avser förstudie Gröna Bron, 
resterande medel kommer inte att förbrukas under 2019. 
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3.7Socialnämnd 

Viktiga händelser 

 En viss omorganisering inom Under våren startade bemanningsenheten, också där 
med nytillsatt enhetschef, med syfte att stödja förvaltningen med korttidsvikarier via 
systemet Time Care. Under våren har arbetet kring bemanningsekonomi startat vilket 
innebär att genomlysa verksamheternas scheman och påbörja schemaläggning utifrån 
verksamheternas behov, även samplanering och rätten till heltidsanställning ingår i 
arbetet.  

 Ett nytt boende med särskild service för vuxna enligt LSS öppnade i januari månad 
med sex boendeplatser/lägenheter i centrala Lindesberg. 

  Inom Vård och Omsorg ökar trycket på särskilda boendeplatser, verksamheten ser 
behov av att utöka boendeplatser i Lindesbergs kommun. 

  Inom Individ och Familj har inflödet av orosanmälningar ökat till Barn och Unga 
gruppen, det har även skett en ökning av ärenden inom droganvändande för ungdomar 
och unga vuxna samt ökar ärenden inom hedersrelaterat våld och förtryck. Individ och 
familj arbetar i den mån det är möjligt för att verksamheten ska möta dessa ökande 
orosanmälningar och ärenden genom att dels utöka samverkan med team inom 
organisationen och dels med externa aktörer exempelvis polis, skola och region. 

 Digitalisering av socialtjänsten ligger i tiden, införande av e-tjänster och "mina sidor" 
är grundläggande för att kunna möta våra medborgare, uppnå god service och 
underlätta arbetet för våra anställda. Inom Försörjningsstöd har ett arbete påbörjats 
med "mina sidor" och beräknas komma igång som testpilot i oktober, i december 
beräknas möjligheten ges till alla sökande. Därutöver bör välfärdsteknik prioriteras 
inom socialförvaltningens digitala resa, införa modern digital teknik för att äldre och 
personer med funktionsnedsättning ska känna sig trygga, aktiva och självständiga i 
hemmet. 

Ekonomi 

 Avvikelse per sista augusti för socialförvaltningen uppgår till -8,2 Mnkr och prognos 
för helåret är -13,6 Mnkr, motsvarande 2,5 %. Den negativa avvikelsen beror till 
största delen på personalkostnader inom gruppboende, hemtjänst och särskilt boende 
samt försörjningsstöd. Föregående prognos var -15,5 Mnkr, förbättringen beror på 
lägre kostnader än förväntat inom hemtjänst, personlig assistans och särskilt boende 
samt högre intäkter för ensamkommande barn. 
Socialförvaltningen har en omfattande utmaning att minska den ekonomiska 
avvikelsen - förvaltningen arbetar vidare kontinuerligt med att hitta effektiva 
ekonomiska lösningar. 
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Driftredovisning

Verksamhet Utfall Ack budget Avvikelse Helårsprognos
Budget

helår

Budget-
avvikelse

helår

Administration 14,3 14,8 0,5 21,6 22,2 0,6

Funktionsstöd 98,8 95,4 -3,4 149,0 143,4 -5,6

Individ- och
familj 57,2 59,1 1,9 88,8 88,2 -0,6

Vård och
omsorg

193,3 186,1 -7,2 288,0 280,0 -8,0

Totalt 363,6 355,4 -8,2 547,4 533,8 -13,6

Projektnamn Utfall period Helårsprognos Budget
Budgetavvikelse

helår

Inventarier funktionsstöd 0,2 0,5 0,5 0,0

Inventarier nytt gruppboende 0,0 0,5 0,5 0,0

Totalt 0,2 1,0 1,0 0,0

Måluppfyllelse

Medborgarna upplever bra kommunal service med kvalitet

Nämndens mål Senaste analys Indikatorer Utfall Målvärde

Enskilda inom
socialnämndens
verksamheter upplever
bra kommunal service
med kvalitet.

Funktionsstöd

Genom arbetet med
genomförandeplaner och årliga
enkäter kan verksamheten
fånga upp de enskildas nöjdhet
med den service de innehar och
göra förbättringar när det
behövs. Brukarenkäten har inte
utförts på grund av
personalbrist.

Klagomål och synpunkter som
inkommer svaras påenligt
upprättad rutin.

Vård och Omsorg

Genom arbetet med
genomförandeplaner kan
verksamheten fånga upp de
enskildas upplevelser och
nöjdhet med servicen de
innehar och därmed göra de
förbättringar som krävs.

Socialstyrelsens undersökning
visar att 91% avandelen är
nöjda med sina insatser inom
hemtjänsten (svarsfrekvens
58.3%). Inom särskilt boende
visar resultaten att 84% är

Andel nöjda enskilda
(andel som svarat
något av de två högsta
alternativen av en
femgradig skala) inom
hemtjänst (%)

91 % 95 %

Andel nöjda enskilda
(andel som svarat
något av de två högsta
alternativen av en
femgradig skala) inom
särskilt boende (%)

84% 95 %

Andel enskilda som
anger att de är nöjda
med stöd de får från
socialtjänsten.
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Nämndens mål Senaste analys Indikatorer Utfall Målvärde

nöjda med insatsen
(svarsfrekvens 45%).

Vid inkommande klagomål och
synpunkter som inkommer
svaras de på enligt upprättat
rutin.

Enhetschefer informerar
kontinuerligt personal gällande
upprättat ledningssystem för
att de enskilda ska erbjudas
säker vård och omsorg.

Målet anses delvis uppnått.

Socialnämndens
verksamheter har
personal med rätt
kompetens för sitt
arbete.

Individ och familj

Samtliga tillsvidaretjänster
inom barn och unga är
socionomer, inom barn och
unga finns lagkrav att man skall
ha socionom- eller
motsvarande utbildning. Inom
ekonomiskt
bistånd/försörjningsstöd finns
inget motsvarande lagkrav, vår
ambition är dock att samtliga
skall ha socionomutbildning
eller annan likvärdig
högskoleutbildning, något som
idag är uppfyllt 73 % är
utbildade
socionomerresterande personal
har likvärdig utbildning.

Vård och Omsorg

Samtliga verksamheter arbetar
med att erbjuda kontaktperson
på modersmålet. Inom vissa
verksamheter har det fungerat
bättre än andra. Då
förvaltningen är ett finskt
förvaltningsområde försöker
kontaktperson på finska
uppnås genom att byta till
någon finsktalande personal på
enheten om det finns
finsktalande personer som bor
där.

Andel
socialsekreterare med
socionomexamen
inom ekonomiskt
bistånd.

73 % 80 %

Andelen
stödassistenter/sköta
re inom
Funktionsstöd.

Andelen personliga
assistenter inom
Funktionsstöd.

Andel enskilda i
särskilt boende och
ordinärt boende som
beviljats hemtjänst
med annat modersmål
än svenska som
erbjuds
kontaktperson som
talar modersmålet.

Socialnämndens
verksamheter arbetar
resursereffektivt för att
uppnå kvalitet.

Vård och omsorg

Flödet för utskrivningsklara
patienter fortsätter att
förbättras, inget
betalningsansvar till regionen

Antal dygn för
utskrivningsklara
patienter.

1dagar 3dagar

Antal konsulentstödda
familjehem.

3st. 10st.
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Nämndens mål Senaste analys Indikatorer Utfall Målvärde

har skett.

Funktionsstöd

Strävar efter att minska antalet
externa placeringar och
tillgodose behovet av boende
inom den egna kommunen.

Individ och familj

Ett kontinuerligt arbete pågår
för att rekrytera egna
familjehem för att också
säkerställa kvaliteten. Målet för
2019 avseende den delen är
uppfyllt. Avdelningen arbetar
fortsatt med att
kompetensutveckla för att i
större utsträckning kunna
bedriva kvalitativ öppenvård på
"hemmaplan" satsningen med
boendestödjare i familjer och
ungdomsbehandlare har gett
gott resultat för de enskilda och
vi har med dessa insatser
kunnat vara mer
resurseffektiva.

Antal externa
placeringar för barn
och unga inom
Funktionsstöd.

2st. 7 st.

Lindesberg kommun är en attraktiv arbetsgivare

Nämndens mål Senaste analys Indikatorer Utfall Målvärde

Socialnämndens
verksamheter är
attraktiva arbetsgivare.

Andel tillsvidareanställda med
heltidsanställning ligger på
delår 2019 på 47% och målet är
inte uppnått. Även medarbetare
med tillsvidareanställning
ligger för lågt på 78 % där
målvärde är 90%.

Sjukfrånvaron ligger på 5,57 %
vilket ligger över målvärde som
är 5%. Värt att benämna är att
socialförvaltningens
sjukfrånvaro är ett lågt värde i
jämförelse med andra
kommuner.

Medarbetarenkät följs upp på
helår.

Individ och familj

En viss personalomsättning
finns i samtliga verksamheter,
inom IoF likaså även om det har
varit endast ett fåtal under
första delåret 2019. De
medarbetare som önskat
studera inom IoF på 20% på
betald arbetstid och de
medarbetare som önskat
tjänstledigt viss procent har

Andel
tillsvidareanställda
med
heltidsanställning (%)

47 % 66 %

Andel medarbetare
med en
tillsvidareanställning
(%)

78 % 90 %

Sjukfrånvaro hos
medarbetare (%)

5,57 % 5 %

Resultat i
medarbetarenkätens
fråga om uppföljning
och utvärdering av
enhetens mål (poäng
av 5, avser både
kommun och koncern)

Resultat i
medarbetarenkätens
fråga om att se fram
emot att gå till arbetet
(poäng av 5, avser
både kommun och
koncern)

4,5
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Nämndens mål Senaste analys Indikatorer Utfall Målvärde

beviljats detta.

Medborgarna upplever att de är delaktiga i kommunens verksamheter

Nämndens mål Senaste analys Indikatorer Utfall Målvärde

Den enskilde upplever
delaktighet i
socialnämndens
verksamheter.

Inom samtliga verksamheter
ska den enskilde vara delaktig i
utredning och beviljad insats.

Individ och familj

Vi ser generellt att barn och
ungdomar är delaktiga i
utredningssammanhang. Vi har
barnsamtal under
utredningstiden och vid
förhandsbedömningar om inte
barnen själva eller föräldrarna
motsätter sig det och under
förutsättning att de är så stora
att de har möjlighet att uttrycka
sig. Vi har ett fortsätt arbete
med och ett
förbättringsområde när det
gäller vårdplaner och
genomförandeplaner. Både att
de upprättas och att de
uppfyller kraven i 5 kap § 1
Socialtjänstförordningen. Inom
vuxen och
försörjningsstödsenheten är de
vuxna delaktiga i de
utredningar och de insatser
som beviljas.

Verksamheten har prioriterat
arbetet med
genomförandeplaner.

Brukarbedömning
- Inflytande och
tillräckligt med tid
(andel i % som svarat
något av de två högsta
alternativen av en
femgradig skala)

80 %

Brukarbedömning
- Inflytande och
tillräckligt med tid
(andel i % som svarat
något av de två högsta
alternativen av en
femgradig skala)

Lindesbergs kommun har en hållbar ekologisk utveckling

Nämndens mål Senaste analys Indikatorer Utfall Målvärde

Socialnämndens
verksamheter har en
hållbar ekologisk
utveckling.

Vård och Omsorg har installerat
nyckelfri hemtjänst i samtliga
grupper förutom hemtjänsten
Frövi där arbetet pågår.
Nyckelfritt reducerar onödig
bilkörning för att hämta nycklar
vid exempelvis trygghetslarm.

Koldioxidutsläpp för
hemtjänstens resor.

Barn och unga ges en bra och trygg start i livet
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Nämndens mål Senaste analys Indikatorer Utfall Målvärde

Barn och unga ges en
bra och trygg start i
livet.

Vid en barnavårdsutredning är
barnsamtal en obligatorisk del.
Med undantag när föräldrar
säger nej eller att barnet inte
själv vill deltaga så genomförs
barnsamtal och det
dokumenteras. Däremot så bör
arbetet med barns delaktighet i
uppföljningar förbättras, även
där skall barn ges möjlighet att
vara delaktiga och att ge sin syn
på hur insatsen fungerar.

Vi utreder behoven utifrån
barns behov. Genom
uppföljningar kan vi utvärdera
hur barnen har det.

Andel
barnutredningar där
barnets delaktighet är
dokumenterad.

Behovet av boende för
ensamkommande barn
ska tillgodoses i
Lindesbergs kommun.

Antalet ensamkommande har
minskat, idag bor ett antal i
egna lägenheter men har
tillgång till personal dygnet
runt. Denna verksamhet
kommer reduceras ytterligare
under hösten-19 utifrån att
behovet av stöd minskat hos
målgruppen över 18 år. Ett
antal ensamkommande barn -
ungdomar under 16 år är
placerade i familjehem

Antal externa HVB-
placeringar.

0st 0st

Barnfattigdomsindex,
andel barn i
ekonomiskt utsatta
hushåll (%)

Medborgarna ges förutsättningar för ett hälsosamt liv och tryggt åldrande

Nämndens mål Senaste analys Indikatorer Utfall Målvärde

Medborgarna ges
förutsättningar för ett
hälsosamt liv och tryggt
åldrande.

Individ och familj

Plan för att starta en öppen
verksamhet för personer med
psykisk ohälsa och missbruk är
aktuell och diskuteras
fortfarande, dock avvaktade på
grund av besparingar. Målet är
inte uppnått.

Vård och omsorg

Resultat från socialstyrelsens
undersökning visar,

Hur tryggt eller otryggt känns
det att bo hemma med stöd från
hemtjänsten: 86% känner sig
trygga med stöd från hemtjänst
(svarsfrekvens 58,3%)

Hur tryggt eller otryggt känns

En öppen verksamhet
för personer med
psykisk ohälsa och
missbruk planeras
under 2018 i
Lindesbergs kommun.

Nej Ja
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Nämndens mål Senaste analys Indikatorer Utfall Målvärde

det att bo på ditt äldreboende:
88% menar att de känner sig
trygga att bo på särskilt boende
(svarsfrekvens 45%)

Behovet av
boendeformer inom
Funktionsstöds
verksamhetsområde
ska tillgodoses i
Lindesbergs kommun.

Ett nytt gruppboende inom LSS
öppnade i början på 2019.

Väntetid i antal dagar från
ansökningsdatum till erbjudet
inflyttningsdatum redovisas till
helår.

Väntetid i antal dagar
(medelvärde) från
ansökningsdatum till
erbjudet
inflyttningsdatum till
LSS-boende.

Antal externa
placeringar för barn
och unga inom
Funktionsstöd.

2st. 7 st.

Behovet av
boendeformer inom
Vård och Omsorgs
verksamhetsområde
ska tillgodoses i
Lindesbergs kommun.

Nybyggnation av särskilt
boende i centrala Lindesberg
har inte realiserats. Målet är
inte uppnått.

Planering under 2018
för nybyggnation av
särskilt boende i
centrala Lindesberg.

Nej Ja

Upplevd trygghet i
äldreomsorgen (%)

96 %

Väntetid till särskilt
boende från
ansökningsdatum till
erbjudet
inflyttningsdatum
(antal dagar)

3.8Barn- och utbildningsnämnd

Viktiga händelser

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

För att möta bristen av förskollärare och öka likvärdigheten mellan förskolorna har
grundbemanningen inom förskolan ändrats från tre förskollärare per avdelning till två
förskollärare och en barnskötare per avdelning. Validering till barnskötare för
tillsvidareanställda utan utbildning har skett och fortbildning för utbildade
barnskötare har påbörjats. Visstidsanställning erbjuds för studenter från barn- och
fritidsprogrammet.

För att möta kraven i nya läroplanen för förskolan har nya uppdragshandlingar
upprättats för förskollärare, barnskötare och ny befattning förskoleassistent har
införts.
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 För att möta segregationen vid våra förskolor har områdesindelning införts istället för 
val av förskola. 

 För att stärka arbetet kring höjd måluppfyllelse, har fokus legat på att arbeta med 
resultatuppföljning och effektiva åtgärder för att eleverna ska lyckas nå 
kunskapskraven. Ledarskapet i klassrummet har stärkts. En stor satsning på att 
utveckla nyanländas lärande har gjorts i kommunen vilket också har bidragit till ett 
bättre arbete med studiehandledning och språkutvecklande arbetssätt. Grundskolan 
har ökat antalet en-till-en-datorer och arbetar med vetenskapligt beprövade metoder 
för att nya verktyg ska accelerera elevernas kunskapsutveckling. 

 Särskolan består av både grundsärskola och gymnasiesärskola. Måluppfyllelsen inom 
grundsär- och gymnasiesärskolans är god. Nya tillfälliga lokaler vid Kristinaskolan har 
tagits i drift och kommer att vara kvar där tills den samlande grundsärskolan finns i 
Lindbackaskolan från hösten 2021. En totalrenovering av gymnasiesärskolans lokaler 
vid Lindeskolan har skett. 

 Verksamheten vid Lindeskolan uppvisar inom många områden en fortsatt positiv 
trend.  Andelen elever som uppnådde gymnasieexamen på de studieförberedande 
program inom tre år låg på 87% VT 2019, andelen elever som erhöll yrkesexamen var 
74%. Skolledningen genomförde under hösten 2018 och våren 2019 inplanerade 
effektiviseringar och budgeten var i balans juni 2019. Prognosen har dock försämrats 
till följd av oförutsedda kostnadsökningar bl.a. avseende datorer samt minskade 
interkommunala intäkter och minskade intäkter från Migrationsverket. 

 Elevhälsan har under året bidragit utifrån sina olika professioner till ökad 
måluppfyllelse genom att fokusera på främjande och förebyggande insatser med 
evidensbaserad grund.  Elevhälsan genomför fortlöpande utbildningsinsatser för 
resurspersoner i skolan samt ger stöd genom handledning till pedagoger i våra 
verksamheter. Kuratorerna har under året fortlöpande ”Må bra”-grupper för att främja 
god psykisk hälsa bland våra elever. Fortsatt arbete med att stärka högre närvaro 
genom "Närvarolyftet" i Lindesbergs kommun har under vårterminen prioriterats av 
samtliga skolområden. Ett systematiskt arbete med kvalitetssäkring av arbetet i den 
medicinska delen av elevhälsan har fortsatt. 

Ekonomi 

 Delårsresultatet för januari-augusti 2019 inom Barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter uppgår till -5,1 Mnkr. (-0,8 %). Resultatet förväntas försämras och 
prognosen för helåret 2019 visar -14,0 Mnkr. Genomförda sparåtgärder under 2019 
finns på flera nivåer i verksamheterna. Som exempel på detta kan nämnas; att 
ledningsorganisationen har reducerats, nedläggning av två skolor och en förskola, 
vakanta tjänster inom elevhälsa och administration har ej återbesatts, reducering av 
introduktionsprogrammet vid Lindeskolan samt en rad andra förändringar inom 
förvaltningen. 

              De 4 främsta orsakerna till förändrad prognos är: 

 Minskade intäkter från Migrationsverket 
 Ökade IT-kostnader 
 Gymnasieskolan har underskott avseende köp och sälj av gymnasieplatser 
 Förskolan har underskott på köp av huvudverksamhet 

 Minskade intäkter från Migrationsverket för asylverksamhet och avslag bakåt i tiden 
från 2017/2018 uppgår till -9,7 Mnkr. Januari-augusti 2019 uppgår statsbidraget för 
asylsökande till 10,0 Mnkr att jämföra med helår 2017, 31,5 Mnkr och 2018, 34,2 
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Mnkr. Ökade IT-kostnader, -3,1 Mnkr, består dels av licensavgifter och dels av inköp
av datorer, dessa hör främst till verksamheterna grundskola och gymnasieskola.
Gymnasieskolans underskott för intäkter från andra kommuner har en avvikelse
med -2 Mnkr.

Sammanfattningsvis kan nämnas att de största osäkerhetsfaktorerna framåt är
asylverksamheten, hyresavtal och köp- och sälj av huvudverksamhet. En del i detta
är att statsbidrag finansierar en stor del av kostnaderna och vid förändrade
förutsättningar från bland annat Migrationsverket uppstår omställningskostnader
med kort framförhållning. Dessa förändringar är svåra att förutse och parera.

Driftredovisning

Verksamhet Utfall Ack budget Avvikelse Helårsprognos
Budget

helår

Budget-
avvikelse

helår

Grundskola 168,3 164,0 -4,3 249,1 241,8 -7,3

Förskola 99,5 100,0 0,5 149,9 148,0 -1,9

Gymnasieskola 90,8 85,6 -5,2 132,6 127,3 -5,3

Fritidshem 17,3 19,2 1,9 28,4 28,9 2,1

Central
verksamhet 13,0 15,1 2,2 20,8 22,9 2,1

Förskoleklass 10,0 10,5 0,5 15,9 15,9 0

Särskola 9,8 9,3 -0,6 14,9 13,7 -1,2

Kulturskola 5,5 5,9 0,4 9,1 9,1 0

Gymnasiesärskola 4,6 3,9 -0,7 6,6 5,6 -1,0

Fritidsgård 1,1 1,3 0,2 2,0 2,0 0

Totalt 419,8 414,7 -5,1 629,2 615,2 -14,0

Projektnamn Utfall period Helårsprognos Budget Budgetavvikelse
helår

Undervisningsinventarier
Björkhagaskolan 0 0,3 4,1 3,8

Digitalisering 1–1 2,0 2,0 2,0 0

Totalt 2,0 2,3 6,1 3,8

Måluppfyllelse

Medborgarna upplever bra kommunal service med kvalitet

Nämndens mål Senaste analys Indikatorer Utfall Målvärde

Barn och elever i
Lindesberg är nöjda
med sin förskola och
skola.

För nämndens mål Barn och
elever i Lindesberg är nöjda med
sin förskola och skola mäts fyra
olika indikatorer:

För elever i grundskolans åk 4–
9 samt gymnasieskolan
används resultatet av

Andel vårdnadshavare
som uppger att de är
nöjda med sitt barns
förskola.

98,7 % 100%

Andel vårdnadshavare
till grundskoleelever
åk. F-3 som uppger att
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Nämndens mål Senaste analys Indikatorer Utfall Målvärde

genomförda elevenkäter.
(Grundskolans trivselenkät
genomförs i egen regi årligen.
För gymnasieskolans del
används Skolinspektionens
enkät för elever i åk 2.)

För barn i förskolan och för
elever i grundskolans årskurser
F-3 genomförs inga enkäter.
Under HT-2018 genomfördes
heller inte den tidigare
nöjdhetsenkäten bland
vårdnadshavare eftersom
svarsfrekvensen länge legat på
en låg nivå och
Skolinspektionen under samma
period genomförde sin enkät.
Resultatet på måttet Andel
vårdnadshavare till
grundskoleelever åk. F-3 som
uppger att de är nöjda med sitt
barns skolaredovisas därför ej.

Andelen vårdnadshavare som
svarat Stämmer helt och
hållet/Stämmer ganska bra på
frågan Jag är nöjd med mitt
barns skola som helhetvar för
HT-2018 86 %.

de är nöjda med sitt
barns skola.

Andel
grundskoleelever åk.
4–9 som uppger att de
är nöjda med sin
skola.

86,7 % 100 %

Andel gymnasieelever
som uppger att de är
nöjda med sin skola.

81 % 100 %

Lindesberg kommun är en attraktiv arbetsgivare

Nämndens mål Senaste analys Indikatorer Utfall Målvärde

Barn- och
utbildningsförvaltninge
n är en attraktiv
arbetsgivare.

Analys av målet görs till
årsredovisningen för 2019.

Andel
tillsvidareanställda
med
heltidsanställning
(%).

Andel medarbetare
med en
tillsvidareanställning
(%).

Sjukfrånvaro hos
medarbetare (%).

4,81 % 5 %

Resultat i
medarbetarenkätens
fråga om uppföljning
och utvärdering av
enhetens mål (poäng
av 5, avser både
kommun och
koncern).

Resultat i
medarbetarenkätens
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Nämndens mål Senaste analys Indikatorer Utfall Målvärde

fråga om att se fram
emot att gå till arbetet
(poäng av 5, avser
både kommun och
koncern).

I Lindesbergs kommun finns ett kultur-och föreningsliv

för alla

Nämndens mål Senaste analys Indikatorer Utfall Målvärde

Barn- och
utbildningsförvaltninge
n ger barn och elever
möjlighet att delta i
kulturverksamhet.

Resultatet redovisas i samband
med årsredovisningen för
2019.

Andel deltagande barn i
kultur i skolan och i
förskolan (vissa
årskurser erbjuds
årligen), (andel av
förskolebarn och elever i
åk F-9)

21 %

Medborgarna upplever att de är delaktiga i kommunens verksamheter

Nämndens mål Senaste analys Indikatorer Utfall Målvärde

Eleverna i Lindesberg
upplever att de är
delaktiga i skolans
verksamhet.

För grundskolans del mäts
andelen elever som svarat
Stämmer helt och hållet eller
Stämmer ganska bra på
påståendet "Lärarna i min skola
tar hänsyn till elevernas
åsikter" i den årligen
genomförda trivselenkäten i åk
4–9.

För gymnasieskolans del görs
en sammanvägning av andelen
elever som svarat Stämmer helt
och hållet ellerStämmer ganska
brapå frågorna kring
"Delaktighet och inflytande" i
Skolinspektionens regelbundna
enkät.

Vi elever har
inflytande över
undervisningens
underhåll.

På lektionerna är vi
elever med och
påverkar på vilket
sätt vi ska arbeta
med olika
skoluppgifter.

I min skola är vi
elever med och
påverkar vår
skolmiljö.

Andel
grundskoleelever som
uppger att deras
lärare tar hänsyn till
deras åsikter.

80 % 100 %

Andel gymnasieelever
som uppger att de är
delaktiga i skolans
verksamhet.

68 % 100 %
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Nämndens mål Senaste analys Indikatorer Utfall Målvärde

Grundskolans resultat är vid en
första anblick bättre, men
jämförelser är svåra att göra.
Stor hänsyn måste tas till att
måttet för grundskolans del är
betydligt vagare formulerat.

Lindesbergs kommun har en hållbar ekologisk utveckling

Nämndens mål Senaste analys Indikatorer Utfall Målvärde

Barn- och
utbildningsförvaltninge
n har en hållbar
ekologisk utveckling.

Koldioxidutsläppen för barn-
och utbildningsförvaltningens
verksamhetsbilar har ökat
något från år 2017. Utsläppen
för de fordon som används i
gymnasieundervisning ligger
på samma nivå som 2017 och
även förvaltningens nyttjande
av bilpoolens bilar är ungefär
densamma. Verksamhetsåret
2019 redovisas i samband med
årsredovisningen i februari
2020.

Koldioxidutsläpp för
barn- och
utbildningsförvaltning
ens tjänsteresor (ton
CO2).

Barn och unga ges en bra och trygg start i livet

Nämndens mål Senaste analys Indikatorer Utfall Målvärde

Barn och unga ges en
bra och trygg start i
livet.

Vårdnadshavare i förskolan
upplever fortfarande att deras
barn har en hög trivsel i
förskolan. För grundskolan
genomfördes under läsåret
2018–2019 ingen
nöjdhetsenkät.

Skolinspektionens enkät till
vårdnadshavare i grundskolan
som genomfördes under HT-
2018 besvarades av knappt 700
personer. Resultatet visar att
92 % av vårdnadshavarna
menar att deras barn känner sig
trygga i skolan.

Andel vårdnadshavare
som anger att deras
barn trivs i förskolan,
kommunala förskolor,
andel (%).

98
%

100 %

Andel vårdnadshavare
som uppger att deras
barn trivs i
fritidshemmet,
kommunala
fritidshem, andel (%)

Vårdnadshavare som
uppger att deras barn
trivs i grundskolan,
kommunala skolor,
andel (%) (Åk. F-3)

Andel gymnasieelever
som uppger att de
trivs i skolan,
kommunala skolor,
andel (%)

- -

Upplevd trivsel och
trygghet i
grundskolan (%)

91,
1 %

100 %
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Medborgarna har tillgång till utbildning som ger goda möjligheter till egen försörjning

Nämndens mål Senaste analys Indikatorer Utfall Målvärde

Barnoch elever i
Lindesberg har tillgång
till utbildning som ger
goda möjligheter till
egen försörjning.

Måtten består av olika
kunskapsrelaterade resultat.

Den indikator som används för
förskolans del är formulerad
som ett uppnåendemål. Detta
gör den svår att förena med
strävansmålen i förskolans
läroplan.

Jämfört med 2018 visar tre av
måtten för åk 9 i grundskolan
en tillbakagång. Behörigheten,
meritvärdet och andelen elever
med betyg i alla ämnen
minskar.

Resultaten för gymnasieskolan
är ännu ej redovisade.

Andel barn i förskola
som utvecklar sådan
språkförståelse och
språklig medvetenhet
att de är förberedda
för läs-och
skrivinlärning vid
skolstarten.

Andel elever i åk. 9
som uppnått
kunskapskraven i alla
ämnen.

60,9% 100%

Genomsnittligt
meritvärde elever i åk.
9 (17 ämnen).

198,9 210

Andel gymnasieelever
med examen eller
studiebevis inom 4 år.

Andel elever i
gymnasiesärskolan
som når uppsatta
kunskapsmål.

Andel elever i åk 9
som är behöriga till
ett yrkesprogram (%)

69,9% 100%

Andel gymnasieelever
på
studieförberedande
program med
grundläggande
behörighet till
universitet och
högskola (%)

86 %

3.9Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen

Viktiga händelser

Verksamhetens resultat och måluppfyllelse bedöms som god under perioden vilket det
faktiska utfallet också visar. Även prognosen för helår bedöms som god. I och med en
god måluppfyllelse har förvaltningen bra förutsättningar att sätta nya utvecklingsmål i
samband med implementeringen av den nya styrmodellen.

Arbetet med rekryteringar till de tjänster som är eller blir vakanta under hösten rullar
på. Personalläget har stabiliserats på stadsarkitektkontoret, vilket är bra för att få
arbetsro och kunna utveckla arbetssätt och rutiner.

Digitalisering och utveckling av e-tjänster ligger i tiden. Det känns spännande och
viktigt att satsa på detta för att underlätta både för medborgaren, men även i
handläggningen för våra medarbetare. Bättre digitala system och översyn av lokaler
bedöms öka tillgängligheten för medborgaren.
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Driftredovisning

Verksamhet Utfall Ack budget Avvikelse Helårsprognos Budget
helår

Budget-
avvikelse

helår

Nämnd,
administration

2,8 3,2 0,4 5,0 4,8 -0,2

Mätningskontor 1,1 1,1 0,0 1,6 1,6 0,0

Stadsarkitektkon
tor 2,0 1,0 -1,0 2,3 1,4 -0,9

Miljökontor 1,0 1,5 0,5 1,8 2,4 0,6

Livsmedel,
alkoholtillstånd 0,3 0,6 0,3 0,4 0,9 0,5

Lindesbergs
specifikt

2,0 1,8 -0,2 3,2 2,7 -0,5

Totalt 9,2 9,2 0,0 14,3 13,8 -0,5

Måluppfyllelse

Medborgarna upplever bra kommunal service med kvalitet

Nämndens mål Senaste analys Indikatorer Utfall Målvärde

Handläggningen är
rättssäker med bra
kvalitet och korta
handläggningstider

Målet får anses uppnått med
marginal och den löpande
verksamheten fungerar väl
under rådande omständigheter.
Efter många rekryteringar
2018 var förhoppningen att
2019 skulle bli ett lugnare år, så
har det inte blivit.
Miljökontoret har under många
år varit en enhet med mycket
liten personalomsättning, men
nu har det blivit ett flertal
rekryteringar under första
delen av 2019. Anställningar
pågår för fullt men det har
skapat vakanser mellan avslut
av tjänst till ny personal är på
plats, detta kommer sannolikt
påverka resultatet för
miljökontorets tillsynsplan
negativt.

Den 1 januari 2019 infördes
nya tidsfrister för
handläggningen av bygglov,
förhandsbesked och
anmälningsärenden. Ärenden
ska granskas inom tre veckor
från att de ankommer. Tydlig
prioritering har gjorts av
granskning av nya ärenden

Handläggningstid för
bygglov

4,8 v 5 v

Handläggningstid för
anmälningar enligt
miljöbalken

4 v 4v

Kontrollskuld till
livsmedelsföretag

Handläggningstid för
stadigvarande
serveringstillstånd

1 mån 2 mån

Handläggningstid för
tillfälliga
serveringstillstånd till
slutet sällskap

2,75 dg 14 dg



61

Nämndens mål Senaste analys Indikatorer Utfall Målvärde

vilket har resulterat i aningen
längre handläggningstider på
bygglov då det dröjer längre
innan inkomna
kompletteringar granskas och
lov kan skrivas.
Handläggningstiden för bygglov
är dock fortsatt stabilt låg, dock
har inkommande ärenden
minskat med ca30 %.

Livsmedelskontrollen har
genomförts enligt plan, 95 % av
planerad tid är utförd. Tillsynen
av alkohol, tobak och receptfria
läkemedel följer planeringen
och handläggningstiderna följer
uppsatta mål.

Lindesberg kommun är en attraktiv arbetsgivare

Nämndens mål Senaste analys Indikatorer Utfall Målvärde

Samhällsbyggnadsförva
ltningen Bergslagen är
en attraktiv
arbetsgivare

Utvecklingsarbetet på
förvaltningen är påbörjat och
kommer vara ett långsiktigt
arbete för att skapa en
arbetsplats som är attraktiv
med medarbetare som ser fram
att gå till jobbet.

Sjukfrånvaron har glädjande
nog minskat sedan senaste
mätningen, men är fortsatt hög
relativt övriga delar i
kommunen. Fortsatt fokus är
rehabilitering för
långtidssjukskrivna och
arbetsmiljöarbete, för att på
sikt återkomma i tjänst samt
proaktivt stävja
sjukskrivningar.

Andel
tillsvidareanställda
med
heltidsanställning (%)

94% 66 %

Andel medarbetare
med en
tillsvidareanställning
(%)

94% 90 %

Sjukfrånvaro hos
medarbetare (%)

5,85 % 5 %

Resultat i
medarbetarenkätens
fråga om uppföljning
och utvärdering av
enhetens mål (poäng
av 5)

4,5

Resultat i
medarbetarenkätens
fråga om att se fram
emot att gå till arbetet
(poäng av 5)

4,5
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Lindesbergs kommun är attraktiv för nya och befintliga företag

Nämndens mål Senaste analys Indikatorer Utfall Målvärde

Förvaltningen är
tillgänglig för
medborgare och
företag

Målet anses delvis uppnått.
Samhällsbyggnad Bergslagen
har ett gemensamt
servicecenter för att öka
tillgängligheten för kunderna.
Samarbetet mellan förbund och
förvaltning behöver dock
kontinuerligt utvecklas och
förbättras.

Det är svårare med den fysiska
tillgängligheten. Lokalerna är
inte anpassade för att ta emot
spontanbesök och är generellt
otillgängliga i modernt
avseende, vilket gör att
förvaltningen i första hand
arbetar med att ta emot bokade
besök. Förvaltningen ska inom
1-2 år försöka hitta nya lokaler
som är mer
tillgänglighetsanpassade.

Användning av e-tjänster för
bygglov har ökat och når för
första gången nämndens
målvärde. Ambitionen är att
öka andelen ännu mer, vilket
innebär mer marknadsföring
och även införande av digitalt
arkiv/mellanlagring för att få
handläggningsvinster med e-
tjänster.

Nämndens mål för kundnöjdhet
nås inte riktigt,
utvecklingsarbetet för att öka
tillgängligheten, bättre
information och ökat
kundfokus kommer vara en
viktig del av arbetet framåt. I
undersökningen ingår de som
haft ärenden inom
verksamheterna bygglov, miljö
och hälsa, livsmedelskontroll,
samt alkoholtillstånd.
Resultatet visar en förbättring
jämfört med föregående år,
bygglov och miljötillsynen
backar något medan
livsmedelskontrollen och
handläggning av
alkoholtillstånd ökar markant.
Mätningen visar att den
upplevda kundnöjdheten skiljer
sig kraftigt åt mellan
kommunerna i Bergslagen trots
en likvärdig handläggning.

Andel av de som
skickar in en enkel
fråga via e-post som
får svar inom två
arbetsdagar (%)

96 %

Andel av de som tar
kontakt med
förvaltningen via
telefon som får ett
direkt svar på en
enkel fråga (%)

75 %

Andel som använder
e-tjänster

18 % 10 %

Nöjd-Kund-Index i
undersökningen Insikt
(index av 100)

NKI69 NKI72
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Medborgarna upplever att de är delaktiga i kommunens verksamheter

Nämndens mål Senaste analys Indikatorer Utfall Målvärde

Medborgarna har
tillgång till rätt
information

Beslut har fattats att all
information från
Samhällsbyggnad Bergslagen
ska gå via respektive varje
kommuns egna hemsida,
arbetet med att införliva detta
är uppstartat och kommer att
driftsättas under första
halvåret 2020.

Informationsträffar för
livsmedelstillsynen är
uppskattade och kommer
fortsätta som vanligt, däremot
har uppslutningen på
motsvarande möte avseende
bygglov varit sämre. Därför har
förvaltningen valt att satsa på
informationsfilm istället och
det har varit mycket
uppskattat, även av externa
parter som har frågat om de får
nyttja materialet i
utbildningssyfte. Arbetet med
att utveckla bra
informationsfilmer ska
fortsätta och om möjligt
intensifieras.

Webbindex, sökbarhet
på webbplatsen

90 %

Antal
informationsmöten
för allmänhet och
företag för livsmedel
och bygglov.

2 st 4 st

Lindesbergs kommun har en hållbar ekologisk utveckling

Nämndens mål Senaste analys Indikatorer Utfall Målvärde

Förvaltningen har
kompetens för att
arbeta för ett hållbart
samhälle

Målet bedöms vara uppnått.
Samtliga
samverkanskommuner har
reviderat sina översiktsplaner. I
arbetet med dessa görs
ställningstaganden kring
hållbar utveckling och hur detta
ska åstadkommas via
användningen av mark och
vatten. Dokumentet är sedan
vägledande för efterkommande
kommunala beslut. Personalen
på planavdelningen anses ha en
god kunskap om hur man
arbetar för ett hållbart
samhälle och verkar för att
synliggöra detta i de
planhandlingar som tas fram,
detta är också en viktig aspekt i
vår rekryteringsprocess.

Planeringspersonal
har kompetens för hur
man arbetar för ett
hållbart samhälle

100 %
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Medborgarna ges förutsättningar för ett hälsosamt liv och tryggt åldrande

Nämndens mål Senaste analys Indikatorer Utfall Målvärde

Förvaltningen har
kompetens för att
skapa trygga miljöer

Målet bedöms vara uppnått.
Planavdelningen och
stadsarkitekt anses ha kunskap
kring hur trygga miljöer skapas
och verkar för att detta
uppmärksammas och
säkerställs i de projekt som
handläggarna deltar i.
Samarbetet mellan
förvaltningen,
näringslivsenheten och
samhällsbyggnadsförbundet
ska förstärkas när det gäller
gestaltning och utformning av
offentliga miljöer, där
trygghetsfaktorn är en av alla
parametrar för ett attraktivt
offentligt rum.

Hälsoskyddstillsynen harhaft
fokus på rökfria miljöer i
samband med förskoleprojektet
och ett tidigare tillsynsprojekt
gällande skolor. Tillsynen har
inriktat sig på information till
verksamhetsutövare och
fastighetsägare, samt krav på
rökförbudsskyltar på
skolgårdar och förskolegårdar.
Rökfria skol-och
förskolemiljöer ökar tryggheten
för barn och ungdomar.

Samtliga förskolor har
haft tillsynsbesök för
inomhusmiljö i
Tillsynsprojekt
förskolor

100%
100%

4.0Revision

Verksamhet Utfall Ack budget Avvikelse Helårsprognos Budget
helår

Budget-
avvikelse

helår

Revision 0,3 0,6 0,3 0,9 0,9 0,0

Totalt 0,3 0,6 0,3 0,9 0,9 0,0
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4.1Linde Stadshuskoncernen 

 

Verksamheten 

 
Koncernen 

Linde Stadshus AB ska samordna ägarstyrningen, ansvara för samordning av 

koncernbolagens ekonomi och redovisning och ansvara för information till kommunstyrelse 

och kommunfullmäktige. 

 

Linde Stadshus AB och samtliga dotterbolag har presenterat sin verksamhet för 

kommunfullmäktige på deras sammanträde i maj 2019.  

Under första halvårets tre ordinarie styrelsemöten har, förutom formella ärenden, även 
styrelsen fått en redovisning av koncernens kapitalbehov och räntekänslighet på långsikt. 
Styrelsen har även beslutat att denna information ska vara återkommande vid 
styrelsemötena. 
Styrelsen har informerats om arbetet inom Besök Linde AB med plan för utvecklig av Stripa 
gruvområde.  Efter ett extra styrelsemöte beslutades det att FALAB får uppdraget att vara 
hyresvärd och teckna nya hyreskontrakt med samtliga hyresgäster. BELAB är en hyresgäst 
och styrelsen har även gett uppdraget till BELAB:s VD att i september återkomma med en 
uppföljning av sommarens aktiviteter vid Stripa gruvområde. 
 
Linde Energi AB (LEAB-koncernen) 
Det ekonomiska resultatet efter finansnetto följer budget för motsvarande period. 

Verksamheten har bedrivits utan större kundpåverkande störningar. Vissa störningar i 

spillvärmeleveransen från BillerudKorsnäs har medfört högre andel fossilolja i 

Värmeverksamheten. Elproduktionen har kännetecknats av låga flöden men samtidigt högre 

priser än budgeterat. Fortsatt tillväxt inom Energihandel samt stabil drift och bra resultat för 

Elnät.  

Bolaget har på börjat ett strategiskt hållbarhetsarbete med övergång till biodiesel för 

transporter samt mål om fossilfri värme senast 2030. 

Under vintern har kund- och medarbetarundersökning genomförts. Linde energi står sig 

mycket väl i konkurrensen och är bland de bästa i Sverige för Nöjd Kund Index och Nöjd 

Medarbetar Index. 

Fastigheter i Linde AB (FALAB-koncernen) 

Koncernen inledde året med att flytta in i de 20 st. nya lägenheterna vid kv. Gåsen (”flyglarna” 

vid gamla Strandskolan). Fastigheten var uthyrd till 100% från dag ett och är fortfarande så 

efter det första dryga halvåret. Koncernens projekt omfattade även brygganläggningen och 

badet i Lindesjön, något som verkligen förgyllt medborgarnas sommar. 

Efter ett långt projekt har koncernen migrerat (flyttat) IT-miljön till kommun-it och byggt ut 

samarbetet med den kommunala IT-avdelningen. Ett steg i rätt riktning som ger en säkrare IT 

och en kompetent samarbetspartner i den alltmer IT-beroende verklighet koncernen har att 

möta i vardagen. 
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Under första halvan av 2019 har det även färdigställts ett nytt ridhus i Norslund samt ett nytt 

LSS-boende, Rönnliden. Båda med ett gott resultat och nöjda verksamheter.  

Ett omvälvande beslut som koncernen men även Lindesbergs kommun och fastighets-

/byggbranschen var beslutet att bryta partneringavtalet och genomföra en omstart på bygget 

av den nya 7–9 skolan i Lindesberg, Lindbackaskolan. Anbudsförutsättningarna var de samma 

men resultatet av förfrågan nummer två visade på en besparing på över 200 mkr – netto! Då 

koncernen inte har behövt skjuta på den ursprungliga tidplanen ser projektet ut att bli det lyft 

för barn- och utbildningsförvaltningen som det planerats för från första början. 

Koncernen har flyttat till nya lokaler i kv. Bagaren och på så sätt löst de arbetsmiljöproblem 

som fanns i den tidigare etableringen, hamnat närmare hyresgästerna, skapat liv och rörelse 

åt Kristinavägens södra delar samt möjliggjort de ungdomsbostäder som finns i samma 

byggnad.  

Dessa 12 st. ungdomsbostäder, med en anpassad hyra för de som ännu ej fyllt 26 år, har varit 

fullt uthyrda från dag ett – en lyckad satsning för att ge unga en möjlighet till sin första bostad. 

För första året någonsin har koncernen producerat en läsarvänlig ”Populärversion” av 

årsredovisningen för 2018, ett lyckat resultat som smakar mer för kommande år. 

Koncernens samarbetsprojekt med Region Örebro län, Bergsparken, rullar på mot ett 

färdigställande i november innevarande år. Där regionen bygger ny vårdcentral och nya 

lokaler för folktandvården, medan koncernen producerar 30 st. nya lägenheter med hög 

tillgänglighet samt lokaler åt den kommunala vården och en restaurang – allt under samma 

tak. Vidare så byggs det ett parkeringshus på samma fastighet som skall serva regionen, 

koncernens hyresgäster, besökare till fastigheten samt tillhandahålla långtidsparkeringar för 

pendlare. 

Årets hyresförhandlingar gick, likt förra årets, till central medling. Detta år avböjde dock 

hyresgästföreningen medlarnas förslag och ärendet gick till Hyresmarknadskommittén 

(HMK). Hyresgästföreningen hade svårt att acceptera det beslut som kom från HKM, men då 

förhandlingsordningen föreskriver att parterna skall acceptera blev det till slut en 

överenskommelse med HGF om HMK’s beslut. Beslutet innebär 2,3% fr.o.m. 2019-03-01 och 

2% fr.o.m. 2020-01-01. Vilket i praktiken ger oss ett drygt år för att, tillsammans med 

hyresgästföreningen, hitta en bättre process för att föra lokala hyresförhandlingar. 

Besök Linde AB (BELAB) 

Under våren beslutades att bolaget ska ta över driften av Lindesbergs Biograf om inte någon 

extern entreprenör är intresserad. Anbud gick ut i mitten av augusti.  

Badhuset Energikällan  

En ny hemsida lanseras i januari. 

Ny teknik i form av ett badarmband har införts och kan användas till gäster med 

flergångskort, t.ex. badårskort och vattengymnastik. Armbandet är utrustat med ett chip och 

kan fyllas på med pengar som kan användas vid köp i kassan. 

I början av året arrangerade bolaget ett evenemang i relaxavdelningen. Gästerna fick prova på 

hudvård i form av ett spa-kit för ansiktet samt njuta av arombastu. Evenemanget var 

uppskattat av besökarna och gav bolaget ett plusresultat. 
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Trycket på skolsimskolor är fortsatt högt. Bolaget har bedrivit skolsimskola under hela våren, 

även under sport- och påsklov. 

På eget initiativ arrangerade bolaget olika aktiviteter varje dag under påsklovet. 

Under våren hade bolaget ett samarbete med ett studieförbund i form av vattenvana och 

gruppträning under fem tillfällen för kvinnor. Samarbetet har utvecklats till simskola och 

utökats till 16 tillfällen under hösten 2019. 

Bolaget har även ingått ett samarbete med Lindesbergs Stadshotell i marknadsföringssyfte. 

Samverkansavtalet bygger på ett paketerbjudande där övernattningsgäster på Lindesbergs 

Stadshotell kan nyttja badanläggning och relaxavdelning i utbyte mot reklamutrymme och 

bidragande marknadsföring vid evenemang. 

I april beslutade bolaget tillsammans med fastighetsägaren att en större renovering av 

äventyrsdelen skulle göras efter flera läckage i källaren. Renoveringen innebar en stängning 

av hela badanläggningen från och med 6 maj till 11 augusti. Delar av badet öppnades åter igen 

12 augusti. Fortsatt återuppbyggnad av äventyrsbassäng och barnbassäng beräknas pågå till 

och med november 2019. Gymanläggningen har varit öppen som vanligt under hela 

renoveringsperioden. Lindesbergs simsällskap har kunnat fortsätta sin föreningsverksamhet. 

Skolsimskolor samt privata simskolor har ej påverkats. Lovsimskola under sommaren har ej 

kunnat genomföras. 

På grund av renoveringen och badhusets stängning har årskortinnehavare ersatts med en 

fjärdedel av betalt belopp, totalt har vi ersatt 341 tkr, vilket ej ingick i budget. 

I maj deltog bolaget på Lindesbergsmässan samt Lindedagen med erbjudande på 

relaxbokningar. Erbjudandet genererade 20 relaxbokningar under hösten 2019. 

På grund av renoveringen når bolaget inte upp till de uppsatta mål t.o.m. 2019-08-31. 

Kostnaderna har däremot minskat vilket ger bolaget ett budgetöverskott. 

Målet för försäljningen i cafeterian, 848 tkr, uppfylldes inte då försäljningen landade på 632 

tkr. Bolaget arbetar med utbud och försäljning för att förbättra prognosen vid årets slut. 

Relaxintäkternas budgeterat mål 154 tkr har ej uppfyllts, utfallet per 31 augusti 143 tkr. 

Prognosen är att målet kommer vara uppnått vid årets slut delvis p.g.a. redan inbokade 

relaxbokningar. 

Det totala besöksantalet t.o.m. 2019-08-31 är 57 428 gäster. 

Medlemsantalet på Actic ligger fortfarande lite lägre än målet (829 st av 1 000 st) och detta 

gör att intäkterna landade på 856 tkr (mål 1 000 tkr).  Bolaget utökar gruppträningen samt 

marknadsföringen för att uppnå målet till helåret. 

Lindesberg Arena  

Vårens största publika arrangemang var: The Imagine tour med Chris Kläfford, Sjung med 

Petsson & Findus, Capricen, Lindesbergsmässan samt Summerfun. 

Truckutbildning för truckkort A2 samt A4 har samtliga arenavärdar genomfört med godkänt 

betyg. 

Under sommaren samarbetade vi med kommunen och hade sommarjobbande ungdomar som 

bedrev Fritidsbanken, där fritidsartiklar lånats ut under hela sommaren. 
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Stor hit blev årets Summerfun som vi hjälpte kommunen att arrangerade, ca 11 000 besök av 

barn och ungdomar. 

Konferensmålet på 502 tkr har uppnåtts, per den 31 augusti hade vi en intäkt på 603 tkr. 

Arrangemangsmålet på 620 tkr per den 31 augusti har bolaget klarat med marginal, 759 tkr. 

Målet gällande fördelningen på bolagets konferensgäster som är minst 50% externa kunder 

(ej kommunen) har uppfyllts efter avstämningen, 53% externa och 47% interna. 

Stripa Gruvmiljö 

En ny hemsida lanserades i januari. 

Under familjeveckorna v. 26 - 27, erbjöds anpassade barnvisningar på det gamla 

gruvområdet. 

Under sommarens öppettider bedrevs visningar, butik i det gamla förrådet samt en utökning 

av Stripa magasinets loppisförsäljning. 

Bolaget har fortsatt samarbetet med Masugnens Arbetsmarknadsenhet AME gällande 

fönsterrenovering av gruvområdets fönster och några praktikplatser gällande daglig yttre 

skötsel av området, som exempelvis gräsklippning, målning och diverse andra 

arbetsuppgifter. 

Visningsmålet per 31 augusti, 50 tkr, har inte uppnåtts, 37 tkr. 

Arrangemangsmålet per 31 augusti 77 tkr, har inte uppnåtts, 9 tkr främst p.g.a. uteblivna 

statsbidrag till kommunerna. 

Under augusti beslutade styrelsen i Besök Linde AB, att på grund av ändrade ekonomiska 

förutsättningar, stänga besökscentrat samt gå ur lokalerna i Stripa Gruvmiljö.  

 

  



69 
 

 

4 Redovisningsprinciper 

Byte av datum för delårsrapport 

From 2019 så har Lindesbergs kommun bytt datum för delårsrapporten från 30 juni till 31 
augusti. Jämförelsetalen för kommunen har korrigerats i resultaträkning och nyckeltal. 

Anläggningstillgångar 

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

Till bokslut 2017 omklassificerades och korrigerades anläggningsredovisningen. Både 
anskaffningsvärde och avskrivningar korrigerades i 2017 års redovisning. Nettoeffekten av 
det påverkade inte resultatet utan det var en intern omflyttning inom 
anläggningsredovisningen. 

Komponentavskrivning 

Lindesbergs kommun tillämpar komponentavskrivning i 2019 års redovisning på nya 
investeringar. Investeringarna aktiveras till bokslut 2019 och komponentuppdelas enligt den 
mall som tagits fram. 

Avsättning pensioner 

Avsättningen är redovisad enligt KPA:s beräkning augusti och innehåller intjänad del som 
överstiger 7,5 basbelopp. Den individuella delen för 2019  inkl. löneskatt är bokförd som kort 
skuld. Löneskatten betalas fortlöpande under 2019. 

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

Kommun-Bas 13 

2015 infördes Kommun-Bas 13 i Lindesbergs kommun och obligatoriskt motpartsbegrepp. 
Både interna och externa transaktioner konteras med motpart. 

Ferie- och uppehållslön 

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

Investeringar 

Samtliga investeringar aktiveras i samband med bokslut och avskrivningar påbörjas direkt 
nästkommande år. Investeringsprojekt som ej färdigställts vid årsskiftet, ombudgeteras och 
färdigställs under nästkommande år. 

Leasing 

Leasingavtal klassificeras som ett finansiellt leasingavtal när ekonomiska fördelar och 
nackdelar överförs från leasegivaren till leasetagaren vid ägarbyte. Äganderätten övergår 
slutligen till leasetagaren. I enlighet med RKR:s rek.nr R5 redovisas finansiellt leasade objekt 
som anläggningstillgångar och skulder i balansräkningen och avser i Lindesbergs kommun 
endast fordon. 

Övriga leasingavtal, även hyra av fastigheter, klassas som operationella leasingavtal, oavsett 
värdet på avtalet. Lindesbergs kommun har from 2018 köpt en del av datorerna istället för att 
leasa dem. 
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Semesterlöneskuld 

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

Skatteintäkter 

Skatteintäkterna är fr. o m år 2001 periodiserade enligt Rådet för kommunal 
redovisningsrekommendation. 

VA/Renhållning 

Va/Renhållning är egna balansräkningsenheter. Från och med 2009 har 
redovisningsprinciperna ändrats. Driftresultatet som tidigare överförts till enheternas resp. 
egna kapital, men överförs från och med 2009 till ett skuldkonto på balansräkningen 
”avsättning” till va respektive renhållningskollektivet. I 2018 års bokslut har Lindesbergs 
kommun en skuld till renhållningskollektivet och VA-kollektivet. 

Koncernen 

Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell 
konsolidering. Med förvärvsmetoden menas att vid förvärvstillfället förvärvat eget kapital i 
kommunalt bolag eliminerats. Inom koncernen förekommer omfattande transaktioner. Alla 
transaktioner av väsentlig karaktär inom koncernen har eliminerats för att ge en rättvisande 
bild av koncernens totala ekonomi. From delårsrapporten 2019 ingår Nerikes brandkår i det 
sammanställda bokslutet. Lindesbergs kommuns andel av Nerikes Brandkår är 14,3 %. Till 
årsredovisningen 2019 kommer även Samhällsbyggnadsförbundet ingå i det sammanställda 
bokslutet. Jämförelsetalen ifrån 2018 års delårsrapport har inte korrigerats. 

Exploateringsredovisning 

Under 2015 har exploateringsredovisning avseende Vibyn, Frövi införts i kommunens 
redovisning. En exploateringsfastighet har klassats som omsättningstillgång. Tomter har sålts 
och intäkten redovisas som verksamhetens intäkt. Anläggningsavgifterna redovisas som 
förutbetald intäkt och intäktförs över nyttjandeperioden för va-anläggningen. 

Semester- och ferielöneskuld 

Semester- och ferielöneskulden är inte justerad per sista augusti 2019. Det sker vid 
årsbokslutet. 
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1 Tillväxt 

Sammanfattning och viktiga händelser 

För tillväxtförvaltningen präglas det första halvåret av 2019 av förändringsarbete! 

Arbetet med att engagera medarbetare och ge dem rätt förutsättningar att kunna jobba mer 
metodiskt med att utveckla verksamheten, skapa flera samarbeten både internt inom 
kommunen, med externa samarbetspartners och kommunens medborgare har under våren 
varit i fokus och fortsätter även under hösten 2019. 

Inom kulturenheten pågår arbete med att ställa om verksamheten för att nå ut bredare till fler 
målgrupper. Fokus ligger på att prioritera gruppen barn och unga ytterligare och att arbeta 
med prioriterade insatser. Kulturenheten har invigt Meröppet på huvudbiblioteket och 
kommer utifrån Meröppet på huvudbiblioteket kunna arbeta med mer uppsökande 
verksamhet. Detta har varit en positiv skjuts till förändringar. Det ingår i uppdragets karaktär 
att verksamheten kan vara hur stor som helst, det är resurserna som sätter gränsen. 

Inom näringslivsenheten pågår arbete med att tydliggöra grunduppdraget och genom det 
realisera den näringslivsutveckling som kommunen har ambitionen att genomföra. Detta 
kräver att det nuvarande uppdraget tydligare definieras, avgränsas och samordnas med andra 
berörda förvaltningar, detta i termer av ett utvecklingsarbete snarare än ett förvaltande 
arbete. 

Inom arbetsmarknadsenheten har förändringar skett bl.a. personalmässigt och i slutet av 
oktober 2019 tillträder en ny enhetschef för enheten. Under året har arbetsmarknadsenheten 
bland annat i samarbete med försörjningsstöd arbetat fram ett förslag till en modell för 
Resursjobb. Det är en insats för att kunna matcha fler individer till arbetsmarknaden/studier. 
Under sommaren har feriearbete för kommunens ungdomar fortlöpt med gott resultat. I 
början av året öppnades Medborgarservice som fysiskt har en lokal på Stadsbiblioteket. 
Intresset hos medborgarna har varit bra och behovet av att få hjälp och rådgivning stort. 

Inom vuxenutbildningen arbetas det med att hitta fler vägar för breddad rekrytering. Där 
finns en stor del av arbetskraftsreserven som behöver hitta vägar via utbildningssystemet till 
arbetslivet. Ett förändringsarbete pågår men utbildningsenheten klarar inte alla uppdrag på 
egen hand, utan fler interna och externa parter behöver delta i detta arbete. Dels inom 
kommunens egna verksamheter men även inom det privata näringslivet och Masugnens 
yrkesutbildningar. Vi ser också ett stort behov av möjlighet till anställningar utan krav på 
gymnasiekompetens som lägsta utbildningsnivå. 

Inom sfi (svenska för invandrare) har under våren ett förändringsarbete påbörjats som syftar 
till att skapa bättre förutsättningar för elevernas språkinlärning och för att hantera uppdraget 
inom utbildningsplikten. Eftersom sfi ofta kombineras med andra arbetsmarknadsinsatser 
har bl.a. schemaläggning setts över för att kunna skapa en bättre samordning mellan 
enheterna. 

Ekonomi 

Resultatet för tillväxtutskottet 1/1–31/8 påvisar en avvikelse på 0,8 Mnkr.  

Kommunikation som innefattar kommunens färdtjänstkostnader redovisar en negativ 
avvikelse på 1,0 Mnkr. Orsak till detta har ett göra med ett nytt upphandlat avtal gällande 
Länstrafiken som trädde i kraft 1/7. Avtalet medförde ökade kostnader på grund av bland 
annat chartrade fordon. Även grundavgiften som kommuner betalar samtlig månad för 
färdtjänst har ökat med cirka 0,4 Mnkr/år.  



  

 

 
I jämförelse med augusti månad föregående år mot 2019 har kostnaden ökat med sexton 
procent, vilket motsvarar en ökad kostnad med cirka 1,0 Mnkr. Antal resor har istället 
minskat med sju procent. Gällande antal resor samt kostnad hamnar Lindesberg på 3:e högsta 
plats inom länets tolv kommuner. På grund av dessa faktorer är helårsprognosen -1,4 Mnkr. 

  

 

Väg- samt föreningsbidrag har negativa avvikelser på grund av att dessa betalas ut i en klump 
en till två gånger per år därav avvikelser som på helårseffekt rätar ut sig. 

Gemensam/administration har en positiv avvikelse på 0,7 Mnkr då marknadsföringsbidragen 
inte betalats ut fullt ännu samt lönekostnader som inte förbrukats fullt ut på grund av 
föräldraledighet mm. 

Utbildning har under denna period en negativ avvikelse på 0,5 Mnkr där svenska för 
invandrare utgör mesta delen utav underskottet (-1,5 Mnkr). I nuläget är det kö till 
utbildningen men flertalet av de studerande är återsökande samt att vissa även innefattas 
utav anhöriginvandring. Effekten blir då att kommunen inte blir berättigad till bidrag 
(intäkterna blir då lägre en budgeterat). Övriga verksamheter inom utbildning har en positiv 
avvikelse där en del av överskottet beror på att statsbidrag som betalats ut för utbildningar 
som faktureras först under december månad. Finns även en del överskott vad gäller 
lönekostnader på grund av sjukskrivning samt tillfällig vakans. 

Arbetsmarknadsenhetens avvikelse på 1,0 Mnkr beror till största del på högre intäkter från 
arbetsförmedlingen gällande extra tjänster. Även då denna verksamhet successivt avvecklas 
inkommer det retroaktiva intäkter eftersom dessa betalas ut månader efter den verkliga 
perioden. Under 2019 kommer verksamheten inneha intäkter som även berör 2018 
(november och december) då dessa inkommer retroaktivt. Sammanfattningsvis beror 
avvikelsen på minskade lönekostnader i förhållande till dess intäkter. 

  

  



  

 

Driftsredovisning (netto) 

Verksamhet Utfall 
Ack 

budget 
Avvikelse Helårsprognos 

Budget 
helår 

Budgetavvikelse 
helår 

Kommunikation 5,3 4,3 -1,0 7,8 6,4 -1,4 

Vägbidrag 1,5 1,1 -0,4 1,6 1,6 0,0 

Turism 1,2 1,3 0,1 1,9 1,9 0,0 

Näringslivsenhet 2,8 3,0 0,2 4,4 4,4 0,0 

Exploatering och 
fastigheter 

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

Gemensam tillväxt 4,1 4,8 0,7 6,9 7,4 0,5 

Administration kultur 0,3 0,4 0,1 0,7 0,7 0,0 

Anläggning, hyror 13,6 13,7 0,1 20,5 20,5 0,0 

Biograf 0,2 0,1 -0,1 0,1 0,1 0,0 

Föreningsbidrag 3,0 2,9 -0,1 4,4 4,4 0,0 

Programverksamhet 0,7 1,0 0,3 1,6 1,6 0,0 

Biblioteksverksamhet 7,9 8,1 0,2 12,2 12,2 0,0 

Museiverksamhet 1,1 1,3 0,2 1,9 1,9 0,0 

Samverkan 6,3 5,8 -0,5 8,7 8,7 0,0 

Utbildning 7,7 7,2 -0,5 11,4 10,8 -0,6 

Arbetsmarknad 4,8 5,8 1,0 8,1 8,7 0,6 

Totalt 63,5 64,3 0,8 97,4 96,5 -0,9 

 

Investeringar 

Projektnamn Utfall period Helårsprognos Budget 
Budgetavvikelse 

helår 

Industrirakan norra delen 0,0 0,2 0,2 0,0 

Vibyn 0,5 1,6 1,6 0,0 

Gång- och cykelväg Schrödersbacke 0,0 0,9 0,9 0,0 

Gång- och cykelväg Ishockeygatan 0,0 1,3 1,3 0,0 

Bussangöring Brotorpsskolan 0,0 0,0 1,7 1,7 

Vändplan Guldsmedshyttan 0,0 0,7 0,7 0,0 

Ny väg Frövi N:a Bangatan -0,6 -0,6 0,0 0,6 

Exploatering industrimark Frövi 0,1 15,0 15,0 0,0 

Nytt villaområde Lindesberg 0,0 0,0 15,0 15,0 

Gång- och cykelväg Banvägen 0,0 -0,3 0,0 0,3 

Lindesjön runt 0,0 0,5 0,5 0,0 

Totalt 0,0 19,3 36,9 17,6 

Projektet Bussangöring kommer att påbörjas under senare delen av 2020 för att färdigställas 
under år 2021. 

Ny väg Frövi Bangatan, en korrigering har skett av en faktura som tillhörde Gång- och 
cykelväg Banvägen i Lindesberg. 



  

 

Gång- och cykelväg Banvägen visar på en positiv avvikelse pga. att det har inkommit 
inkomster från Trafikverket under 2019 som avser kostnader 2018. 

Projketet Nytt villaområde Lindesberg kommer inte att påbörjas under 2019 pga. överklagan. 

Verksamhet 

Under 2019 har samtliga av kommunens verksamheter arbetat med att definiera sina 
grunduppdrag utifrån ny styrmodell för ledning och styrning. Tillväxtförvaltningens enheter 
har alla varit delaktiga i processen. 

Att medarbetare trivs och väljer att stanna kvar hos oss är otroligt viktigt för att hålla en hög 
kvalitet och skapa kontinuitet i vår verksamhet. Det är också en avgörande faktor i att klara 
våra grunduppdrag. Det är personalen med sin kompetens och sitt engagemang som lägger 
grunden för allt vi vill åstadkomma. Det måste alltid finnas en god anledning att välja att 
arbeta hos oss. Arbetsmiljöfrågorna blir därmed viktiga i vår vardag för att kunna möta 
kompetensutmaningen framåt. 

Inom kulturenhetens verksamheter går det att göra hur mycket som helst, det är de 
ekonomiska ramarna som styr. Det nuvarande ekonomiska läget gör att verksamheten blir 
tunt spridd. Inom allmänkultur pågår ett arbete med att hitta ramarna för kvalitet och 
kvantitet. Inom biblioteksverksamheten pågår arbete med omorganisation som har stor 
potential, men som behöver landa och arbetas in. 

Utbildningsenheten har just nu behöriga lärare och alla tjänster är tillsatta. 

Inom sfi pågår ett förändringsarbete som syftar till att skapa bättre förutsättningar för 
elevernas språkinlärning och för att hantera uppdraget inom utbildningsplikten. Eftersom sfi 
ofta kombineras med andra arbetsmarknadsinsatser ses schemaläggningen och 
samordningen inledningsvis över. Verksamheten tar även emot allt fler språksvaga elever 
utan eller med väldigt liten studiebakgrund. Detta har medfört att en större andel av lärarnas 
arbetstid prioriteras med eleverna. 

En stor del av de elever som söker sig till och befinner sig i vuxenutbildningen just nu har liten 
erfarenhet av att studera sedan tidigare. Det betyder att de behöver mer tid och mer stöd 
innan de klarar sin utbildning och kan komma vidare till egen försörjning. Vi har ett ökat tryck 
på grundläggande vuxenutbildning och just nu arbetar vi för att kunna erbjuda alla sökanden 
en lösning. Det är i första hand svenska som andraspråk och matematik som efterfrågas. 

Just nu upplever en del av lärarna att det är svårt att räcka till för alla behov som finns. Dels 
utifrån en stor efterfrågan, men också utifrån stora behov av stöd i kombination med stort 
antal elever. Vi ser en ökad efterfrågan av grundläggande vuxenutbildning i svenska som 
andraspråk. Organisationen försöker arbeta flexibelt för att klara det utökade behovet, men 
ser behov en utökad lärarresurs. 

En omvärldsfaktor som påverkar tillväxtförvaltningen är ekonomin kring statsbidragen. 
Utbildningsenhetens utbud styrs av ekonomin. Vi ser att behovet av yrkesutbildningar är 
stort, men det är också kostsamt att bedriva. En del av att möta efterfrågan är samverkan i 
regionen, där vi från och med i år har frisök på de flesta yrkesutbildningarna. Den regionala 
samverkan med frisök är helt beroende av statsbidragen.  Stora delar av vuxenutbildningen är 
finansierad av statsbidrag och varje år räknas det med att det ska komma statsbidrag för den 
verksamhet vi har planerat att bedriva, men där saknas det en plan för vad som görs om 
statsbidragen ändrar sig. Vi behöver arbeta ännu mer med flexibilitet och olika möjligheter att 
kunna studera utifrån olika elevers behov. 

Inom arbetsmarknadsenheten har arbetet fortsatt med att bredda och utveckla verktygslådan 
för deltagarna som finns inskrivna. Precis som inom sfi står deltagarna långt ifrån 



arbetsmarknaden och bredare insatser krävs för att de ska kunna göra stegförflyttningar mot
egen försörjning.

Arbetsmarknadsenheten har i år tagit emot fler ferieungdomar än tidigare år. 345 ungdomar
sökte ferieplatser och vi kunde erbjuda samtliga en plats. Efter en del sedvanliga avhopp
kunde vi boka in totalt 338 ungdomar. Vi har även i år jobbat med ungdomar med särskilda
skäl och har erbjudit 24 platser till dessa. 13 olika föreningar erbjöd i år totalt 116 platser och
kommunen erbjöd 215 platser. Ett nytt samarbete i år var att även Lindesbergs lasarett kunde
erbjuda 10 ungdomar feriearbete, då de tidigare haft svårt att få tag på feriearbetare till sin
verksamhet. AME har även jobbat med IM programmets elever och har hjälpt ungdomar utan
fullständigt personnummer att kunna söka.

Inför feriestarten har enheten ordnat med handledarutbildning för alla ferieplatser. I år
sträckte sig intresset även utanför kommunens gränser och även Nora kommun fick möjlighet
att kunna delta efter deras förfrågan. År 2019 har vi haft en större uppslutningän någonsin på
vår handledarutbildning. Inga olyckor är inrapporterade under feriesommaren.

Måluppfyllelse

Medborgarna upplever bra kommunal service med kvalitet

Nämndens mål Senaste analys Indikatorer Utfall Målvärde

Medborgarna upplever
ett gott bemötande,
tydlighet och
tillgänglighet i
kontakter med
Tillväxtförvaltningens
verksamheter.

I våra verksamheter arbetar vi
kontinuerligt med att
medborgare, turister och andra
besökare ska uppleva god
service med kvalitet. De kunder
som besöker våra
verksamheter ska uppleva
tydlighet, tillgänglighet och ett
gott bemötande. Detta är ett
pågående arbete inom
förvaltningen.

Andel av de svarande
som varit i kontakt
(fysiskt besök) med
oss uppfattar att de
fått ett gott
bemötande.



Lindesberg kommun är en attraktiv arbetsgivare
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Tillväxtförvaltninges
verksamheter är
attraktiva arbetsgivare.

Att medarbetare trivs och väljer
att stanna hos oss är otroligt
viktigt för att hålla en god
kvalitet och skapa kontinuitet i
vår verksamhet. Det är lika
viktigt som att attrahera ny
personal som kan bidra med ny
kompetens. Arbetet med att
vara en attraktiv arbetsgivare
är en ständig process inom
tillväxtförvaltningen, dels
systematiskt arbetsmiljöarbete
men även arbetet med att
engagera medarbetarna och ge
dem förutsättningar att kunna
jobba mer metodiskt med att
utveckla verksamheterna och
känna sig delaktiga i det
gemensamma
utvecklingsarbetet. Det är
personalen med sin kompetens
och sitt engagemang som lägger
grunder för allt det vi vill
åstadkomma. Vi strävar efter
att öka attraktiviteten på våra
arbetsplatser då det alltid
måste finnas en anledning att
välja tillväxtförvaltningen som
arbetsgivare.

Resultatet i
medarbetarenkätens
fråga om uppföljning
och utvärdering av
enhetens mål (poäng
av 5)

Resultat av
medborgarenkätens
fråga om att se fram
emot att gå till arbetet
(poäng av 5)

Andel personal inom
Tillväxtförvaltningen
som nyttjar
motionstimmen
regelbundet.

Sjukfrånvaro hos
medarbetare (%)

3,42 % 5 %

Andel
tillsvidareanställda
med
heltidsanställning (%)

Andel medarbetare
med en
tillsvidareanställning
(%)



I Lindesbergs kommun finns ett kultur-och föreningsliv för alla

Nämndens mål Senaste analys Indikatorer Utfall Målvärde

Allmänkulturen verkar
för att skapa och stärka
ett brett kulturliv för
alla.

Enheten arbetar systematiskt
med att erbjuda olika
konstformer i syfte att
medborgarna ska ha möjlighet
att ta del av ett varierande
kulturutbud med hög kvalitet.
De konstformer som erbjudits
film, teater, musik, dans,
litteratur och konst.

Antal konstformer
som erbjuds under
året.

Museiverksamheten
och arkivet gör
kulturarvet tillgängligt.

Antalet förfrågningar till
arkivet ökar, främst frågor via
mejl. Dels finns det personer
som både besöker arkivet och
ställer frågor via mejl, dels
personer som endast har
kontakt via mejl. Varje
förfrågan innebär en personlig
framplockning av
arkivhandlingar, men det kan
vara allt från enkla frågor till
mycket komplexa frågor.

Kulturenheten arbetar med att
visa föremål utanför
traditionella,vilket sänker
trösklar och gör kulturarvet till
en del av människors vardag
vilket är mycket positivt. Dock
kräver flera utställningsplatser
större personalresurser vilket
gör att det finns en gräns för
hur många utställningar som
kan göras.

Antal förfrågningar till
arkivet.

Antal utställningar av
museiföremål.

Biblioteken är en
mötesplats för alla, med
särskilt fokus på
läsfrämjande
verksamhet för barn
och unga.

Huvudbiblioteket har byggts
om för Meröppet vilket innebär
att människor kan besöka
biblioteket även vid tillfällen
när det inte är bemannat. Detta
är ett sätt att öka
tillgängligheten för medborgare
samt att biblioteket ska kunna
vara en mötesplats för alla,
även utanför personalens
arbetstider. Vi ser att
besöksstatistiken minskar på
samtliga av våra bibliotek, men
efter år med väldigt höga
besökssiffror så ligger nu
besöken på en mer realistisk
nivå, och Lindesbergs kommun
ligger fortfarande högt i
förhållande till länet och riket
vilket ses som positivt.
Biblioteksbussens statistik har
ökat och vi ser den som en
viktig del i biblioteken som

Andel aktiviteter
anordnade av
kommunens
folkbibliotek med
barn och unga som
målgrupp.
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mötesplats, även där det inte
finns fysiska bibliotek.
Personalen har även börjat
arbeta med uppsökande
verksamhet för att nå fler
potentiella biblioteksbesökare.

Tillväxtförvaltningen
verkar för att andelen
deltagartillfällen som
får lokalt aktivitetsstöd
ökar

Antalet deltagartillfällen som
fått aktivitetsstöd ligger stabilt
gentemot tidigare år.
Begränsningen ligger i
Lindesbergs tätort p.g.a.
utrymmesbrist i idrottshallarna
samt brist på
föreningsaktiviteter inom
kulturområdet.

Andel
deltagartillfällen som
får lokalt
aktivitetsstöd

Fördelning av andelen
deltagartillfällen för
pojkar och flickor
(aktivitetsbidrag),
(andelen pojkar visas)

50 %

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

5,5 st 6 st

Lindesbergs kommun är attraktiv för nya och befintliga företag
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Tillväxtförvaltningen
verkar för att skapa
mötesplatser för
näringslivet i
Lindesbergs kommun.

Tillväxtförvaltningen fortsätter
att försöka hitta nya
beröringspunkter och erbjuda
näringslivet mer riktad
information och dialogytor.
Genom dialog och/eller
information i specifika, aktuella
frågor skapas naturliga
mötesplatser för näringsliv och
andra intressenter.

Antal företagsbesök.

Antal anordnade
Kompetensråd

Antal anordnade
frukostmöten

Antal anordnade
näringslivsdagar

Nöjd-Kund-Index i
SKL-undersökningen
Insikt (index av 100)

72

Företagsklimat enligt
Svenskt Näringslivs
enkätdel (ranking av
290 kommuner)

Placering
150

Antal nystartade
företag (antal per
1000 invånare).

5 st



Lindesbergs kommun är attraktiv för invånare, turister och andra besökare.
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Tillväxtförvaltningen
verkar för att erbjuda
våra besökare en
innehållsrik vistelse i
Lindesbergs kommun

Tursam i Bergslagen
ekonomisk förening har under
året gjort en rad insatser för att
marknadsföra Bergslagen som
besöksmål. Dessutom har det
genomförts ett antal möten och
insatser riktat mot
besöksnäringsföretagen i
destinationen. Ett arbete med
attrevidera föreningsstadgarna
är i full gång och blir färdigt
under 2019 med syfte att
tydliggöra TURSAMs
organisation och verksamhet.

Antal genomförande
av
utvecklingsförslaget
för Destination
Bergslagen.

Tillväxtförvaltningen
verkar för en attraktiv
livsmiljö där
kommuninvånarna är
delaktiga och kan
påverka sitt
närsamhälle i form av
lokalutveckling.

I strävan efter att vara en
kommun som har ett gott
kommunklimat behöver vi
fortsätta arbetet med
samverkan både intern men
även externt med näringslivet
och civilsamhället för att bli
ännu bättre.
Tillväxtförvaltningenhar
tillsammans med
Samhällsbyggnad Bergslagen
och andra viktiga
samarbetspartners påbörjat ett
utvecklingsarbete inom
gemensamma frågor med fokus
på att kunna erbjuda ännu
bättre service och kvalitet till
våra medborgare, företagare
och besökare.

Antal ideella timmar
kommuninvånare

Andel medborgare
som har tillgång till
1000 Mbit/s

Antal gästnätter
(tusental)

92 t st

Antal besökare på
utvalda turistmål i
kommunen (tusental)

325 t st

Antal nya lägenheter
och småhus främst i
de mest efterfrågade
orterna

42 25 st

Lindesbergs kommun har en hållbar
ekologisk utveckling
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Tillväxtförvaltningens
caféverksamhet verkar
för att hållbara
ekologiska alternativ
används

Caféet arbetar kontinuerlig
med att hitta fler ekologiska
produkter vid inköp och öka
andelen av ekologiska
produkter.

Andel ekologiska
livsmedel

Koldioxidutsläpp
Tillväxtförvaltningens
tjänsteresor



Medborgarna har tillgång till
utbildning som ger goda möjligheter
till egen försörjning
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Tillväxtförvaltningen
erbjuder
yrkesutbildningar
utifrån
arbetsmarknadens
behov.

Vi erbjuder utbildning inom
Vård-och omsorg,
Teknikutbildningar och
utbildning inom restaurang och
livsmedel i egen regi. Genom
våra lokala styrgrupper inom
college har vi enkontinuerlig
dialog utifrån
kompetensförsörjningsfrågor i
olika branscher. I de grupperna
finns också arbetsförmedlingen
representerad, Vi har också
deltagare som läser
yrkesutbildning i annan
kommun, i första hand inom
regionen. Det är då i första
hand utbildningar vi inte
bedriver i egen regi.

Antal
yrkesutbildningar i
egen regi

Tillväxtförvaltningen
verkar aktivt för att i
samverkan minska
arbetslösheten.

Genom att utöka
överenskommelsenmed
nyanlända (DUNA) arbetar
arbetsmarknadsenheten aktivt
tillsammans med Lindeskolan,
Arbetsförmedlingen,
försörjningsstöd, Fellingsbro
folkhögskola och
vuxenutbildningen. Utöver
denna arbetsgruppträffas
styrgruppen bestående av
chefer under året för att stötta
handläggarteamet på bästa sätt
i sitt löpande arbete.
Överenskommelsenrevideras
löpande vid behov i syfte att
hålla den uppdaterad efter
marknadensbehov.

Antal DUA och DUNA-
placeringar under
året.

Antalet feriearbetare 150

Antal feriearbetare

Andelen personer som
deltagit i extra
tjänster som gått
vidare tillarbeteeller
studier

Andelen personer som
deltagit i projektet All-
in som gått vidare till
studier eller arbete

Tillväxtförvaltningen
verkar för att
synliggöra
vuxenutbildningen i
kommunen.

Tillväxt

Vuxenutbildningen är väl synlig
på webbsidor och genom en ny
studerandeportal som
genomförts i samverkan med
Region Örebro. Vi har deltar
kontinuerligt i flera olika
informationsträffar hos tex.
AME, Arbetsförmedlingen och
även i egen regi. Vi arbetar
också med information till olika
personalgrupper i kommunen i
syfte att de ska kunna ge
information som är relevant i
sina organisationer.

Antal tillfällen
vuxenutbildningen
synliggjorts
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Andel individersom
fått arbete sex
månader efter
avslutad
yrkesutbildning inom
kommunens
vuxenutbildning (%)

85 %

Planerade förbättringsåtgärder

En omvärldsfaktor som påverkar tillväxtförvaltningen stort är ekonomin kring statsbidragen.
Utbildningsenhetens utbud styrs som alla andra av ekonomi. Vi ser att behovet av
yrkesutbildning är stort, men det är också kostsamt att bedriva. En del av att kunna möta upp
efterfrågan är i samverkan i regionen, därvi från och med 2019 har s.k. frisök på de flesta
yrkesutbildningarna i länet. Stora delar av vuxenutbildningen är finansierad av statsbidrag
och varje år räknas det med att det ska komma statsbidrag för den verksamhet som vi har
planerat att bedriva, men det saknas en plan för vad som görs om statsbidragen plötsligt
ändrar sig vilket är sårbart. Även den regionala samverkan påverkas av statsbidragen.

En annan viktig framtidsfaktor är det lokala och regionala utbildningsutbudet. Vi arbetar
aktivt för att fånga upp vilka framtida kompetensbehov som näringslivet kommer att
efterfråga. Utbildningsenhetens utbud bedrivs inte i egensyfte utan utifrån
kommuninvånarnas efterfrågan och arbetsmarknadens behov. Utbildningsenheten jobbar
både för att kommunen långsiktigt ska kunna rekrytera egen kompetens (exempelvis lärare,
undersköterskor m.m.) men även för att tillgodose näringslivets behov av kompetens.

Vad som sker med reformeringen av Arbetsförmedlingen är en stor framtidsfråga för
arbetsmarknadsenheten, men även för sfi. Den frågan bevakas kommunövergripande, men
vilken påverkan den reformeringen kommer ge kommunen på kort och lång sikt kommer
redovisas återkommande.

Inom sfi och arbetsmarknadsenheten ses en allt svagare kompetens hos deltagarna som
kommer. Alltfler står längre ifrån arbetsmarknadens förfogande. Där finns stora grupper som
har nya behov som vi behöver försöka möta upp. De individer som har högre utbildning
flyttar i regel till större städer. Ett flertal av de individer som väljer att bo kvar i kommunen är
i behov av mer språkutbildning samt att skaffa sig en yrkesutbildning. Men kommunen får
ingen ersättning för dessa kostnader. Här behöver det arbetas fram nya lösningar. Många av
dessa individer är svaga i språket och saknar tidigare arbetserfarenhet. Flera av deltagarna
saknar även utbildning från sina hemländer och vissa är även analfabeter. Mot den
bakgrunden måste vi ha en långsiktighet i deras planering och tålamod i deras resa att kunna
bli självförsörjande.

I vår strävan att vara en kommunmed ett gott näringslivsklimat behövs fortsatt utveckling av
samarbetet mellan främst förvaltningen och Samhällsbyggnad Bergslagen, men också med
övriga förvaltningar. Utvecklingen av bemötande gentemot näringslivet och se dem som en
viktig resurs som bidrar till välfärd och samhällets utveckling är viktigt. En annan viktig del är
bra processer för att korta ner handläggningstider så mycket som möjligt. Det är avgörande
både för nyetableringar och utveckling i befintliga företag. Tillväxtförvaltningen har
tillsammans med Samhällsbyggnad Bergslagen och andra viktiga samarbetspartners påbörjat
ett utvecklingsarbete inom gemensamma frågor med fokus på att kunna erbjuda ännu bättre
service och kvalitet till våra medborgare och företagare.



  

 

För kulturenheten är kompetens en viktig framtidsfråga, i kompetensen ingår också 
förändringsförmåga och digital kompetens. Det är också viktigt med politiska prioriteringar 
och en fortsatt inriktning på kvalitet. 

Att driva förändringar, fatta självständiga beslut och kunna omvärldsbevaka är viktiga delar 
som krävs inom framtidens kompetens eftersom behovet av en flexibel organisation som 
snabbt kan ställa om sig blir allt mer aktuellt. I ett läge där det finns många svårrekryterade 
yrken behöver vi titta på nya lösningar för att säkerställa rätt kompetens. Att medarbetare 
trivs och väljer att stanna i kommunen är otroligt viktigt för att minska en oönskad 
personalomsättning och öka attraktiviteten på våra arbetsplatser. Arbetsmiljöfrågorna är 
därmed viktiga för att kunna möta kompetensutmaningen framåt. 

Även digitalisering och digital kompetens är en framtidsfråga som hela förvaltningen arbetar 
med. Dels handlar det om att utveckla och erbjuda digitala tjänster ut till våra medborgare, 
likväl som att säkerställa att de som behöver kunna använda dessa tjänster kan tillgodose sig 
de digitala lösningarna. Detta innebär även att förvaltningen behöver säkerställa den digitala 
kompetensen inom hos våra egna medarbetare i våra verksamheter. 

2 Kommunledningskontor 

Sammanfattning och viktiga händelser 

Kanslienheten har under det första halvåret 2019 till stor del arbetat med planering och 
genomförande av val. Valdeltagandet i Lindesbergs kommun ökade vid detta val från 46,27% 
år 2014 till 49,60%. Valdeltagandet i riket ligger på 55,27%. Valdeltagandet skiljer sig stor 
bland kommunens valdistrikt, spannet är från 39,63% till 54,45%. 

Dataskyddsombudet har fortsatt granskningen av hur kommunen arbetar med 
personuppgifter. Det inledande arbetet med granskning är omfattande och beräknas pågå 
under resten av 2019. 

I juni lanserades kommunens e-tjänsteportal. Arbetet har varit omfattande men kommer i 
längden att skapa större möjligheter för våra medborgare och förhoppningsvis förkorta vissa 
handläggningstider. Även interna e-tjänster har startats upp. 

Projektet med att införa e-handel har påbörjats under våren 2019 och kommer att etappvis 
införas i hela kommunen. Projektet är mycket omfattande och kommer att pågå under flera år. 

Måltidsverksamheten har under det senaste året arbetat hårt med att minska sjukfrånvaron 
hos medarbetarna. Glädjande är att arbetet har resulterat i en rejäl minskning. En jämförelse 
mellan första halvåret 2018 (8,78%) och första halvåret 2019 (5,38%) visar en minskning i 
sjukfrånvaron på 3,4 %. Minskningen innebär en besparing motsvarande en knapp 
heltidstjänst. Siffran för dagens sjukfrånvaro 5,38% är lägre än på väldigt länge. 

Att öka avtalstroheten är och har varit ett viktigt område som måltidsenheten har fokuserat 
på. Nuläge visar på att endast dryga 9% av alla inköp görs utanför avtal vilket är en låg siffra 
och en stor förbättring i jämförelse med några år tillbaka i tiden. Genom att vara avtalstrogna 
skapar vi goda förutsättningar för att kunna hålla ned kostnaderna för livsmedel. De 
ekologiska inköpen har minskat med ca 16%, efter uppmaning från USS i ett försöka att 
minska verksamhetens kostnader. Det arbetet fortsätter även framledes. 

Som ett led i att minska måltidsverksamhetens kostnader har bemanningstätheten setts över. 
Det arbetet har medfört att personaleffektiviseringar kunnat genomföras. Nedläggningen av 
Rockhammarskolan och Ramshyttans skola har möjliggjort en personalminskning på 1,55 
årsarbetare. Därtill har ytterligare en neddragning på 2,0 årsarbetare gjorts.  



  

 

Nämnda personaleffektiviseringar har dock inte inneburit några uppsägningar utan har 
kunnat lösas genom bla pensionsavgångar och tomma vakanser. 

Under det första halvåret 2019 slutfördes flytten av serverhallen från lokalerna i Bullerberget 
till IT enhetens nya lokaler. 

Utan avbrott i tillgängligheten flyttades data från 196 gamla system servervrarna till nya 
serverrummet. 

Fiberförbindelser som knyter samman KNÖL och sammarbets parter som Nerikes Brandkår 
flyttades så att all trafik nu terminerar i nya hallen. 

  

Ekonomi 

Kommunledningskontoret redovisar ett underskott i helårsprognos på 1 Mnkr. Den största 
avvikelsen har måltidsenheten med ett underskott på 2 Mnkr. Prognosen för måltid har 
förbättrats sedan i våras med 0,5 Mnkr. Orsaken till den förbättrade prognosen är att antalet 
tjänster har minskats och att livsmedelskostnaderna inte ökar i samma omfattning som 
tidigare. Personalenheten redovisar totalt ett överskott på 0,8 Mnkr. Överskottet beror bla på 
att kontot för facklig tid redovisar ett plus samt att enheten får tillbaka pengar för 
rehabiliteringskostnader. Företagshälsovården har nyttjats i större utsträckning istället för 
externa konsulter. Ekonomienheten redovisar ett överskott som till största delen beror på att 
projektet med e-handel redovisar ett överskott 2019. Projektet fortsätter under 2020 och då 
kommer projektet att belastas med mer kostnader. Politisk verksamhet visar ett underskott 
som beror på ökade sammanträdesarvoden. 

Driftsredovisning (netto) 

Verksamhet Utfall 
Ack 

budget 
Avvikelse Helårsprognos 

Budget 
helår 

Budget-
avvikelse 

helår 

Kommunledning 2,0 2,4 0,4 3,6 3,6 0,0 

Politisk verksamhet 4,6 3,9 -0,7 6,3 5,9 -0,4 

Ekonomistyrning 1,1 1,6 0,5 2,0 2,4 0,4 

Kanslienhet 7,6 8,3 0,7 12,5 12,5 0,0 

Personalenhet 6,7 7,1 0,4 10,5 10,7 0,2 

Ekonomienhet 3,7 4,8 1,1 6,6 7,1 0,5 

Övrig verksamhet 
ekonomi 

1,2 0,7 -0,5 1,3 1,0 -0,3 

IT-telenhet 11,9 13,9 2,0 20,8 20,8 0,0 

Övrig verksamhet 
personal 

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

Personalbe-
främjande 
verksamhet 

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

Måltidsverksamhet 1,7 0,4 -1,3 2,8 0,8 -2,0 

Totalt 46,2 49,5 3,3 75,3 74,3 -1,0 



  

 

Investeringar 

Projektnamn Utfall period Helårsprognos Budget 
Budgetavvikelse 

helår 

Inköp av datorer 0,0 1,6 1,6 0,0 

Till Ks förfogande 0,0 2,0 2,0 0,0 

E-tjänster 0,0 0,2 0,2 0,0 

Utökad funktion W-lan 0,1 0,8 0,8 0,0 

Utrustning måltid 0,1 0,3 0,3 0,0 

Totalt 0,2 4,9 4,9 0,0 

Investeringsprojektet inköp av datorer kommer att faktureras under hösten, beställningen är 
gjord. Projektet W-lan är påbörjat av IT-enheten och det trådlösa nätet kommer att förstärkas 
under hösten. 

Verksamhet 

Gemensamt för hela kommunledningskontoret är att arbetet gällande efterlevnaden av 
dataskyddsförordningen fortsätter. Dataskyddsombudet har påbörjat granskning av 
kommunens hantering av personuppgifter. 

För att kvalitetssäkra våra personuppgifter för medarbetare har en koppling mellan 
skatteverkets befolkningsregister och personalsystemet införts. Ytterligare kvalitetssäkring 
planerad i form av att alla medarbetare som idag har felaktiga namnuppgifter i sina e-
postadresser, ändras i september. 

Utifrån ny mandatperiod har nya riktlinjer för fördelning av arbetsmiljöuppgifter antagits 
samt att utbildning gällande arbetsgivarens arbetsmiljöansvar planlagts samt till stora delar 
genomförts för nämndernas ledamöter. 

Ekonomienheten har startat upp projektet med e-handel. Projektet kommer att sträcka sig 
över flera år och en pilotgrupp ifrån några kök ska introduceras och utbildas i systemet.  
Under hösten har systemförvaltarna inom kommunen utbildats och nu förbereds systemet 
med information så att e-handel kan utföras.  Elektronisk handel innebär att köpare och 
säljare utbyter affärsinformation elektroniskt och att informationen hanteras automatiskt i 
parternas affärssystem. E-handel är ett sätt att göra inköp eller beställningar samt ta emot 
fakturor elektroniskt. 

Utbildningen inom ekonomiområdet för chefer fortsätter och steg 2 har genomförts för vissa 
förvaltningar. Utbildningssatsningen fortsätter under hösten och även nästa år, 

Projektet med prognosmodulen fortsätter och barn- och utbildningsförvaltning har använt 
den under årets uppföljningar och även i delåret. 

Måltidsverksamheten har under det senaste året arbetat hårt med att minska sjukfrånvaron 
hos medarbetarna. Glädjande är att arbetet har resulterat i en rejäl minskning. En jämförelse 
mellan första halvåret 2018 (8,78%) och första halvåret 2019 (5,38%) visar en minskning i 
sjukfrånvaron på 3,4 %. Minskningen innebär en besparing motsvarande en knapp 
heltidstjänst. Siffran för dagens sjukfrånvaro 5,38% är lägre än på väldigt länge och närmar 
sig kommunens gemensamma mål på 5%. 

Att öka avtalstroheten är och har varit ett viktigt område som måltidsenheten har fokuserat 
på under 2019. Nuläge visar på att endast dryga 9% av alla inköp görs utanför avtal vilket är 
en låg siffra och en stor förbättring i jämförelse med några år tillbaka i tiden. Genom att vara 
avtalstrogna skapar vi goda förutsättningar för att kunna hålla ned kostnaderna för livsmedel. 



  

 

De ekologiska inköpen har minskat med ca 16%, efter uppmaning från USS i ett försök att 
minska verksamhetens kostnader. Det arbetet fortsätter även framledes. 

Tack vare bland annat ovan nämnda åtgärder har kostnaden för livsmedel per sista augusti 
2019 stannat av och minskat i jämförelse med samma period år 2018. 

Som ett led i att minska måltidsverksamhetens kostnader har bemanningstätheten setts över. 
Det arbetet har medfört att personaleffektiviseringar kunnat genomföras. Nedläggningen av 
Rockhammarskolan och Ramshyttans skola har möjliggjort en personalminskning på 1,55 
årsarbetare. Därtill har ytterligare en minskning med 2,0 årsarbetare gjorts. Nämnda 
personaleffektiviseringar har dock inte inneburit några uppsägningar utan har kunnat lösas 
genom bla pensionsavgångar och tomma vakanser. Helårseffekten av dessa förändringar visas 
först år 2020 men kan tillgodogöras from mitten av augusti fram till årsskiftet för år 2019. 

Det kvarstår ett stort fortsatt arbete med att minska verksamheternas matsvinn. Den 
svinnmätning som genomfördes under våren 2019 visar dock på ett minskat matsvinn inom 
samtliga verksamheter. I ett försök att minska tallrikssvinnet från våra gäster anordnades 
under våren en svinnutmaning mellan kommunens skolor. Tre vinnare (en skola från Norr, 
Centrum och söder) utsågs och belönades med en festligare måltid som tillreddes och intogs 
utomhus. Aktiviteten togs emot väl och positivt. 

Det nya Datacentret/serverhallen på IT är byggt enligt MSB:s normer och inkluderar en 
reservkraft som klarar minst 48 timmars avbrottsfri drift. Ett nytt backuprum har också 
etablerats på kommunhuset. Detta i syfte att spara data på två geografiskt skilda ställen. En 
aktiv och en backup site. 

Projektet var uppdelat i 3 delprojekt och Microsoft Teams användes för projektplanering och 
möten. 

Projektet avslutades på utsatt tid och projektbudget hölls. 

Driftövertagandet av Libo/FALAB slutfördes och avtal har tecknats. IT-och teleenheten har 
fån den 1 februari 2019 IT/tele driften av hela kommunkoncernen. 

Sedan sammanslagningen av BKT och BMB har fd. BMB dragits med e-postproblem. Ett 
lösningsförslag, som godkändes, lades fram under senvåren och innan sommaren var 
lösningen implementerad. 

Det finns en önskan att avveckla leasingen på datorer och även här har ett förslag till lösning 
presenterats och godkänts. 

Under förra året startade ett arbete med att kvalitetssäkra informationen i kommunens 
personaladministrativa system. En koppling till befolkningsregistret skapades och 
information hämtas numera därifrån. Det skapades också en koppling som gör att datakonton 
autogenereras eller tas bort när en personal anställs eller slutar. Detta gör att behörigheter till 
olika system och dokument i datanätverket kan styras beroende på anställning. 

  



Måluppfyllelse

Medborgarna upplever bra kommunal service med kvalitet

Nämndens mål Senaste analys Indikatorer Utfall Målvärde

Möjligheten för
medborgarna att få svar
på en enkel fråga från
kommunens
verksamheter ska öka

Andel av de som
skickar in en enkel
fråga via e-post som
får svar inom två
arbetsdagar (%)

96%

Andel av de som tar
kontakt med
kommunen via telefon
som får ett direkt svar
på en enkel fråga (%)

75 %

Andel av de som via
telefon ställt en enkel
fråga som uppfattar
att de fått ett gott
bemötande (%)

100%

Kommunens
webbinformation till
medborgarna
(Informationsindex,
%)

90%

Lindesberg kommun är en attraktiv arbetsgivare

Nämndens mål Senaste analys Indikatorer Utfall Målvärde

Kommunlednings--
kontoret är en attraktiv
arbetsgivare

Målet ses för delåret vara
uppfyllt för
kommunledningskontorets
verksamheter. Fortsatt arbete
sker för att ytterligare förstärka
attraktiviteten i Lindesbergs
kommun.

Andel
tillsvidareanställda
med
heltidsanställning

81 % 66%

Andel medarbetare
med en
tillsvidareanställning

93 % 90%

Sjukfrånvaro hos
medarbetare

4,67 % 5 %

Resultat i
medarbetarenkätens
fråga om uppföljning
och utvärdering av
enhetens mål

4,5

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

4,5



Nämndens mål Senaste analys Indikatorer Utfall Målvärde

Cheferna upplever bra
stöd från
kommunlednings-
kontorets
stödverksamheter

Ekonomienheten

Projektetmed att införa E-
handel har påbörjats under
våren 2019. Projektet som är
ett flerårigt projekt kommer att
införas i kommunens
verksamheter i etapper. En
pilotgrupp inom
måltidsenheten kommer att
utbildas och introduceras i det
nya systemet först.

Utbildningen inom
ekonomiområdet för chefer
fortsätter och steg 2 har
genomförts.

Under våren 2019 infördes nya
regler att e-fakturor skall både
kunna tas emot och skickas
elektroniskt. Våra system har
byggts om för detta ändamål
och nu fungerar det väldigt bra.

Resultat i
kommunlednings-
kontorets
serviceuppföljning

Medborgarna upplever att de är delaktiga i kommunens verksamheter

Nämndens mål Senaste analys Indikatorer Utfall Målvärde

Kommunlednings-
kontoret möjliggör för
kommunikation och
dialog med
medborgarna

Antal
medborgardialoger
(antal ärenden i
KS/KF där
medborgardialoger
används)

Lindesbergs kommun har en hållbar ekologisk utveckling

Nämndens mål Senaste analys Indikatorer Utfall Målvärde

Kommunlednings-
kontoret ska främja att
hållbara ekologiska
alternativ utvecklas och
används

Andelen ekologiska inköp
uppnår inte den måluppfyllelse
som sattes inför år 2019.
Orsaken till det är att målet på
35% uppmanades att sänkas i
största möjligaste mån, i ett
försök att minska
måltidsverksamhetens
livsmedelskostnader. Utfallet
på 17% i augusti 2019
uppfyller således det nya
målet/beslutet som tagits.

Vårens svinnmätning inom
skolan visar att svinnet minskat
med dryga 4% sedan
mätningen som genomfördes
under hösten 2018

Andel ekologiska
livsmedel (%)

35 %

Koldioxidutsläpp för
kommunens
tjänsteresor

Matsvinnet ska
minska.



  

 

Planerade förbättringsåtgärder 

De arkivlokaler kommunen idag använder sig av är undermåliga. Kanslichef fick i uppdrag av 
utskottet för stöd- och strategi den 19 augusti att utreda långsiktig lösning för arkivlokaler. 
Förslag till lösning för trygg förvaring av kommunens arkivhandlingar ska presenteras i 
oktober. 

När kallelser skickar ut till ledamöter i de politiska nämnderna hanteras handlingarna i två 
separata system. Detta gör att risken för att handlingar faller mellan stolarna är stor vilket i 
förlängningen kan påverka rättssäkerheten. Kanslienheten har detta som prioriterad 
arbetsuppgift under hösten. 

Från och med september kommer alla medarbetare ha sin e-postadress kopplad till de 
namnuppgifter som finns registrerade hos Skatteverket. 

Måltidsenhetens högsta prioritet är att minska kostnaderna. Viktiga åtgärder för att kunna 
lyckas med det är det fortsatta arbetet med att minska matsvinnet samt att anpassa menyns 
utbud till barn, elever och äldre. "Enklare" och billigare råvaror får ersätta de varor som 
medför ett högre portionspris. Antalet svinnmätningar och uppföljningar utökas och de 
ekologiska inköpen får stå tillbaka ytterligare. 

Ekonomienheten kommer att fortsätta arbetet med e-handel och inkludera kommunens 
samtliga enheter när systemet är fullt utbyggt.  Ekonomienheten arbetar också med att öka 
antalet e-fakturor och abonnemangsfakturor vilket medför en tids- och kostnadsbesparing ute 
i verksamheterna. 

Ett kommunen övergripande informationssäkerhetsarbete är påbörjat. 

Prioriterat är att öka medvetenheten hos samtliga medarbetare genom internutbildning. 

Utbildningen sker med hjälp av en guide i verktyget Procydo 
(http://lindesberg.procydo.com/1948.guide) med efterföljande diskussionsfrågor 

hos verksamheterna. Nästa steg i informationssäkerhetsarbetet är att identifiera kommunens 
informationstillgångar. 

IT-avdelningen arbetar tillsammans med verksamheterna för att identifiera tillgångarna och 
därefter klassa dem utifrån aspekterna konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet. 

3 VA/Renhållning 

Sammanfattning och viktiga händelser 

Återvinning 

Ökade antal kärlbyten har medfört utökning av tjänst. Ersättning för skrot som samlats in vid 
återvinningscentralerna har sjunkit under första delen av året. 

Under våren förändrades öppettiderna på återvinningscentralerna som en följd av tidigare 
genomförda kundenkäter. 

Arbete med att ta fram förslag på ett tätare samarbete inom bland annat avfalls-information 
med övriga kommuner i Örebro län har inletts. 

Va-anläggning och ledningsnät 

Säkerhetsarbetet vid dricksvattenanläggningarna fortgår. Även förberedelserna för reserv-
kraftsanslutning till de mindre vattenverken fortsätter. 

Under hösten kommer även arbetet med att ta fram en regional vattenförsörjningsplan att 



  

 

påbörjas och för projektet är Länsstyrelsen den sammanhållande instansen. 

Under våren har förbundet jobbat vidare med uppdraget att hitta en långsiktigt hållbar 
vattenförsörjning för Lindesberg och Nora. 

Förstudier inför ombyggnation av Lindesbergs reningsverk och Nora reningsverk pågår, detta 
sker i nära samarbete med upphandlad partneringsavtalskonsult. Förstudien innefattar 
framtagande av detaljerad kostnadskalkyl och tidplan. 

För att minimera läcksökningsområdena och minska utläckage av dricksvatten undersöks 
kontinuerligt var på vattenledningsnätet flödesmätare ska installeras. Detta medför också att 
vi minskar vår belastning på vattentäkterna. 

Ekonomi 

Vatten och avlopp redovisar en helårsprognos på ett underskott på 2,5 Mnkr. Intäkterna har 
dock ökat med ca 0,5 Mnkr pga ökade konsumtionsavgifter men kostnaderna redovisar ett 
underskott på 3 Mnkr som till största delen består av kostnader för akuta läckor på 
vattenledningssystemet. 

Underskottet på vatten och avlopp har reglerats mot balansenhetens avsättning i 
balansräkningen i kommunens delårsrapport. 

Driftsredovisning (netto) 

Verksamhet Utfall Ack budget Avvikelse Helårsprognos 
Budget 

helår 
Budgetavvike

lse helår 

Vatten och 
avlopp 

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

Renhållning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totalt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Investeringar 

Projektnamn Utfall period Helårsprognos Budget 
Budgetavvikelse 

helår 

Mindre ledningsarbeten 3,9 7,4 6,0 -1,4 

Ledn Gammelbo-Ramsberg 0,3 0,7 0,7 0,0 

Ledning Lindesberg-Nora 4,9 5,5 17,8 12,3 

Minireningsverk Öskevik-
Mårdshyttan 

0,0 6,0 6,0 0,0 

Torphyttan 0,0 0,0 6,5 6,5 

Gamla Viby 0,3 0,4 2,5 2,1 

Överföringsledning Löa-
Vasselhyttan 

1,0 3,0 3,0 0,0 

Reningsverk Lindesberg 0,2 1,0 1,0 0,0 

Mindre Va-anläggningar 0,0 6,0 6,0 0,0 

Cederborgsvägen 0,0 0,0 0,7 0,7 

Pumpstation Prästbron 0,0 0,0 3,0 3,0 

Folkestorp etapp 2 0,0 1,3 0,0 -1,3 

Totalt 10,6 31,3 53,2 21,9 



  

 

Planerade förbättringsåtgärder 

Stora framtida investeringsbehov inom bland annat vatten & avlopp, återvinning och gata 
ligger framför verksamheterna och förbundet arbetar med att ta fram en beräkningsmodell 
som ytterligare tydliggör behoven. Ökade säkerhets- och miljökrav samt att planera för 
klimatförändringar ökar underhållskostnaderna väsentligt kommande år. 

4 Räddningstjänst 

Ekonomi 

Driftsredovisning (netto) 

Verksamhet Utfall Ack budget Avvikelse Helårsprognos 
Budget 

helår 
Budgetavvikelse 

helår 

Räddningstjänst 19,2 19,2 0,0 28,9 28,9 0,0 

Civilförsvar 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 

Totalt 19,3 19,3 0,0 29,0 29,0 0,0 

Verksamhet 

Arbetet har påbörjats för att bygga ut och också rusta brandstationen i Guldsmedshyttan. 
Satsningen är efterlängtad med tanke på att lokalerna är trånga samt att de ej har varit 
rustade sedan stationen byggdes på 60-talet. 

5 Överförmyndarnämnd 

Ekonomi 

Driftsredovisning (netto) 

Verksamhet Utfall Ack budget Avvikelse Helårsprognos 
Budget 

helår 

Budget-
avvikelse 

helår 

Överförmyndare 2,0 2,3 0,3 3,4 3,4 0,0 

Totalt 2,0 2,3 0,3 3,4 3,4 0,0 

6 Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

Sammanfattning och viktiga händelser 

Personalförsörjning 

Den totala sjukfrånvaron inom förbundet den sista augusti är 6,4 %. En minskning med 0,6 
procentenheter jämfört med helår 2018. Som jämförelse var halvårsresultaten för de två 
senaste åren 6,9 % resp 7,0 %. Trenden tidigare år har varit att den totala sjukfrånvaron ökat 
det första halvåret för att sedan sjunka andra halvåret. Därför är minskningen fram till nu 
särskilt positiv. Andelen långtidssjuka - sjukskrivna minst 60 dagar - har ökat med 7,5 
procentenheter jämfört med 2018. Kvinnornas långtidssjukfrånvaro har ökat med 7,2 
procentenheter och männens har ökat med 5,6 procentenheter jämfört med föregående år. 

  



  

 

Gata/trafik 

Verksamheten har varit ansträngd under våren med mycket planering och framtagande av 
olika cykelplaner, trafikplaner, och parkeringsplaner. Underhållsbeläggningar har forcerats 
fram i alla kommuner. Omfattande snö- och halkbekämpningsåtgärder har genomförts. 
Sandupptagning fungerade utan större avvikelser. 

Park/skog 

Årets åtta första månader har präglats av en tidig och stark växtsäsong med både värme och 
regn. Många riskträd har åtgärdats och barkborreangreppen har varit omfattande efter 
fjolårets torka. Som en förbättring i parkverksamheten har pantrör och ett nytt aggregat för 
ogräsbekämpning med hetvatten införts. Naturvårdande åtgärder och underhåll i 
naturreservaten hat utförts. 

Idrott 

På Fellingsbro idrottsplats har bevattningspumpen bytts och på badet ersattes värmeväxlaren 
med en ny. En ny trappa har byggts vid badet Pälsärmen i Lindesberg. 

På tre idrottsplatser, Råssvallen, Vedevåg och Fellingsbro, har skadegörelse och stölder skett 
under våren. 

Lokalvård 

Utökad kemikaliefri städning inom flera verksamheter. Använda kemikalier ska i möjligaste 
mån vara miljömärkta. Logistiken avseende bilkörning mellan städobjekten är kartlagd och 
översyn av åkandet är påbörjad. Utökad dialog och kommunikation med kunderna. 

Ekonomi 

På grund av en vinter med mycket snöröjning och halkbekämpning beräknas helårsprognosen 
för vinterväghållning överstiga budgeten med ca 2 Mnkr. Prognos för de beslutande 
besparingarna på 0,6 Mnkr visar i nuläget en negativ avvikelse på 0,4 Mnkr. 

Park följer budget, besparingarna är genomförda. 

Prognosen för idrott för beslutade besparingar på 1,2 Mnkr visar i nuläget en negativ 
avvikelse med 0,2 Mnkr. 

Lokalvårds besparingar på 0,5 Mnkr kommer bara hälften att kunna genomföras eftersom 
ändringar av städfrekvenser trädde ikraft först vid halvårsskiftet.  Återstår ett underskott på 
0,3 Mnkr. 

Driftsredovisning (netto) 

Verksamhet Utfall Ack budget Avvikelse Helårsprognos 
Budget 

helår 

Budget-
avvikelse 

helår 

Lokalvård 1,4 1,4 0,0 2,4 2,1 -0,3 

Väghållning 17,9 17,8 -0,1 29,1 26,7 -2,4 

Parkverksamhet 3,9 3,9 0,0 5,9 5,9 0,0 

Fritids-
anläggningar 

6,2 6,2 0,0 9,5 9,3 -0,2 

Totalt 29,4 29,3 -0,1 46,9 44,0 -2,9 



  

 

Investeringar 

Projektnamn Utfall period Helårsprognos Budget 
Budgetavvikelse 

helår 

Trafikåtgärder 0,0 0,3 0,3 0,0 

Dagvatten centrala Lbg 0,0 0,0 1,0 1,0 

Föryngring träd 0,0 0,2 0,3 0,1 

Trafiksäkerhetsåtgärder, 
gatuombyggnad 

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

Tillgänglighetsanpassningar/ 
trafikåtgärder 

0,0 0,3 0,3 0,0 

Reinvestering gatljus 0,0 1,3 1,3 0,0 

Planerat underhåll beläggning 1,4 1,4 1,4 0,0 

Väg- och gatubelysning 0,0 1,2 1,2 0,0 

Renovering av broar 0,0 0,1 5,0 4,9 

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

Förlängning Ishockeygatan 0,0 0,8 0,8 0,0 

Gång- och cykelväg Dalkarlshyttan 0,0 0,2 0,1 -0,1 

Frövi strandpromenad 0,0 0,1 0,1 0,0 

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

Råsvalslund 0,0 0,1 0,1 0,0 

Trapp Floragatan 0,0 0,4 0,4 0,0 

Flugparken 0,0 3,5 4,9 1,4 

Investeringar idrott 0,0 0,1 0,1 0,0 

Reinvestering lekplatser 0,0 1,2 1,2 0,0 

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

Fritidsbyn, nya bollplaner, läktare 0,0 0,3 0,3 0,0 

Spontanidrottsanläggning, 
Lindesberg 

0,9 0,9 0,0 -0,9 

Fellingsbro IP 0,0 0,1 0,1 0,0 

Munkhyttan 0,0 0,1 0,1 0,0 

Naturbadplats Smedvallen 0,0 0,1 0,1 0,0 

Råssvallens IP 0,0 0,1 0,1 0,0 

Tak på befintliga sandfickor 0,0 0,1 0,1 0,0 

Totalt 2,3 17,0 23,4 6,4 

Projektet Spontanidrottsanläggning Lindesberg är färdigställt av FALAB i samband med 
ombyggnation av Björkhagaskolan och därav sen debitering. 

Renovering av broar kommer inte förbruka mer än 0,1 mnkr som avser förstudie Gröna Bron, 
resterande medel kommer inte att förbrukas under 2019. 

  



  

 

Planerade förbättringsåtgärder 

Gata/trafik 

För planering av trafikåtgärder och beläggningsarbeten fortsätter mätning av trafikmängder 
och hastigheter. Verksamheten fortsätter att arbeta med trafiksäkerhetsåtgärder och 
tillgänglighets-anpassningar. Arbetet med inventering och dokumentation av gatljusnäten 
fortsätter. 

Park/skog 

Upprättandet av skötselplaner för gräsvård fortsätter och revideringar av kartmaterial sker 
löpande. Rutiner för hantering av trädärenden ska arbetas om och åtgärdsplaneringen 
förenklas. Verksamheten medverkar aktivt i fysisk planering såsom detaljplaner, 
översiktsplaner och i arbetet med grön infrastruktur tillsammans med medlemskommunerna 
och Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Idrott 

Arbetet med att hitta nya energibesparande åtgärder fortsätter. Utredning pågår angående 
bassängtäckning även av de mindre poolerna för att minska energibehovet vid badet i 
Fellingsbro 

Lokalvård 

Aktivt arbeta med logistiken avseende bilkörning. Fortsatt översyn av kemikalieanvändandet, 
minimera antalet kemikalier och öka användandet av biologiskt nedbrytbara kemikalier. 
Utveckla kommunikationen med kunderna, för att få nöjdare kunder som vet exakt vad som 
ska utföras och vad de kan förvänta sig. Effektiva arbetssätt såsom användning av städrobotar 
och digitala städverktyg. 

Återvinning 

Större utmaningar de närmaste åren är att öka tillgängligheten för kunderna till återvinnings-
centralerna. Runt om i landet har det med framgång provats med obemannade återvinnings-
centraler, abonnenten får ett passerkort och därmed tillgång till ÅVC’n även när det normalt 
är stängt. 

Information på olika sociala medier är en utmaning, flertalet kommuner lägger mycket 
resurser på detta för att nå ut till alla abonnenter. Regeringen har i sin promemoria, från 
våren 2018, uttalat att ambitionen med nya förordningar för producentansvar för 
förpackningar och tidningar är att få en mer lättillgänglig insamling för medborgarna, detta 
för att öka utsorteringen och få mer material som går till materialåtervinning. 
Utgångspunkten är att de vanligt förekommande förpackningsslagen ska samlas in på 
liknande sätt och tillsammans där mat och restavfallet görs idag. Den som ska bedriva 
insamling av förpackningar och returpapper ska ansöka om ett TIS (Tillståndspliktigt 
Insamlingssystem) vilket görs hos Naturvårdsverket. Vid halvårsskiftet har FTI 
(FörpackningsTidningsinsamlingen) ansökt om ett TIS. Även TMR AB har aviserat att de 
kommer lämna in en ansökan. Samråd gällande insamlingssystem kommer att hållas under 
hösten. 

Va-anläggning och ledningsnät 

Hälsosamt och rent dricksvatten, spillvattenrening för att förhindra spridning av sjukdomar 
och en god vattenmiljö är grundläggande för verksamheten. För att nå miljömålen i Örebro län 
krävs fler styrmedel och åtgärder. VA-verksamheten är hårt lagstyrd och verksamheten 
bedrivs för att följa lagar och krav. Investerings- och reinvesteringsbehovet är stort och 
miljökraven ökar. Förnyelsetakten av ledningsnät behöver ökas väsentligt och anpassas till 



  

 

klimatförändringar. Idag ligger de flesta av medlemskommunerna på en utbytestakt på 
ca 400–550 år. Prioriterat fortsätter arbetet med reservvattenfrågor, energieffektivisering och 
teknikutveckling. Många av vatten- och reningsverken är 30–40 år. Anläggningarna är i stort 
behov av modernisering och ökade krav på verksamheten medför att driften ständigt måste 
förändras och utvecklas. För att möta de ökade kraven på enskilda avlopp kommer VA-
verksamheten att få utvidgade verksamhetsområden. Miljömålsarbete pågår i samarbete med 
tillsynsmyndigheten. Inventering av ledningsnätens status fortsätter, fel och brister 
dokumenteras och läggs in i handlingsplan. Arbetet med att öka säkerheten i 
dricksvattenförsörjningen pågår löpande. Förberedelser och åtgärder för att avhjälpa 
skadeverkningar från sabotage fortsätter. För att minska risken för klorresistenta parasiter i 
dricksvatten installeras UV-ljus som säkerhetsbarriärer i vattenverken. Tillträdesregler och 
säkerhetsklassning av personal ses över och ett säkert nyckelsystem utreds. Skalskydd 
förbättras löpande. Utredningar kommer att göras på de mindre vattenverken för att om 
möjligt bygga överförings-ledningar från de större produktionsanläggningarna. Detta medför 
ökad effektivitet i och med att det blir färre anläggningar att driva och underhålla. 

För de mindre äldre anläggningarna på spillvattensidan utreds alternativen 
överföringsledning eller minireningsverk. Råvattentillgångar ska säkras långsiktigt via bland 
annat klimatanpassad dricksvatten-produktion. Arbetet med att följa upp föreskrifter för 
vattenskyddsområden och att förbättra egenkontrollen fortsätter. Uppströmsarbetet syftar 
till att skydda dricksvattentäkter, fasa ut farliga kemikalier och minska belastning på recipient 
och hav. Energieffektivisering utreds bl a inom slamhantering med rötgasanläggning och 
eventuellt egen-el, uppföljning av inläckage i ledningsnäten samt processoptimeringar. 

  

7 Socialnämnd 

Sammanfattning och viktiga händelser 

En viss omorganisering inom förvaltningen har skett under delåret och två nya enheter har 
tillkommit. E-hälsa och Myndighet som tidigare låg direkt under förvaltningschef har blivit en 
egen enhet med nytillsatt enhetschef. Inom enheten arbetar biståndshandläggare, LSS-
handläggare samt systemförvaltare. Under våren startade bemanningsenheten, också där med 
nytillsatt enhetschef, med syfte att stödja förvaltningen med korttidsvikarier via systemet 
Time Care. Inom enheten arbetar löneadministratörer, bemanningsadministratörer och TES-
planerare. Detta har skett inom befintlig budgetram. 

Under våren har arbetet kring bemanningsekonomi startat vilket innebär att genomlysa 
verksamheternas scheman och påbörja schemaläggning utifrån verksamheternas behov, även 
samplanering och rätten till heltidsanställning ingår i arbetet. Samtliga chefer inom Vård och 
Omsorg samt Funktionsstöd har- eller kommer att gå utbildning i bemanningsekonomi under 
året. 

Inom Individ och Familj har det under första delåret varit ett högt inflöde av orosanmälningar 
till Barn och Unga gruppen, en tredjedel av ärendena handlar om våld. Ärenden inom s.k. 
hedersrelaterat våld och förtryck fortsätter att öka, enheten har startat utbildningsinsatser 
tillsammans med regionen för att öka kunskapen hos handläggarna kring dessa frågor. Därtill 
har det, under första delåret 2019, varit en ökning av ärenden inom droganvändande bland 
ungdomar och unga vuxna, som förorsakat fler tvångsomhändertaganden. Ett förändrat 
arbete har startat och enheten lägger ett större fokus kring arbetet på "hemmaplan" genom 
stödboende, familjehem eller i det egna hemmet. Handläggarna arbetar även i team 
tillsammans med fältkuratorer, familjeteam samt med externa aktörer såsom skola och polis. 



Funktionsstöd öppnade ett nytt boende med särskild service för vuxna enligt LSS i januari
månad med sex boendeplatser/lägenheter i centrala Lindesberg.

Inom Vård och Omsorg har trycket på särskilda boendeplatser ökat, för närvarande är det 30
stycken individer som väntar på boendeplats.

Ekonomi

Socialförvaltningens avvikelse per sista augusti uppgår till -8,2 Mnkr och prognos för helåret
är -13,6 Mnkr, motsvarande 2,5 %. Föregående prognos var -15,5 Mnkr, förbättringen beror
på lägre kostnader än förväntat inom hemtjänst, personlig assistans och särskilt boende samt
högre intäkter för ensamkommande barn.

Funktionsstödhar en negativ avvikelse med -3,4 Mnkr och prognos är -5,6 Mnkr.

Gruppboenden har en avvikelse med -2,7 Mnkr en prognos med -3,8 Mnkr. Orsaken till
avvikelsen är personalkostnader som beror dels på vikariekostnader men också på extra
resurs.

Personlig assistans avvikelse är -0,7 Mnkr, helårs prognos -1,3 Mnkr. Avvikelse beror på
sjukfakturor från privata assistansbolag, utökningar i befintliga ärenden, retroaktiva beslut
från Försäkringskassan samt vikariekostnader.

Externa placeringar har under året haft tre placeringar mer än budgeterat, varav en fortgår
vilket genererar en avvikelse med -0,6 Mnkr och en prognos på -0,7 Mnkr.

Individ och familjs avvikelse uppgår till 1,9 Mnkr och prognos är -0,6 Mnkr.

Boendestöd, Alkohol-och narkotikagruppen, Fältkuratorer och Familjestöd har alla positiva
avvikelser och prognoser på grund avvakanta eller tillfälligt vakanta tjänster. Totalt 1,7 Mnkr
i avvikelse och prognos.

Familjehem har en positiv prognos med 0,4 Mnkr och avvikelse per delår med 0,2 Mnkr på
grund av att det nästan enbart används arvodesfinansierade familjehem.

Ensamkommande barn har en positiv avvikelse med 2,8 Mnkr som beror på högre intäkter än
väntat. Prognosen är 2,1 Mnkr då en försiktighetsnedskrivning görs av intäkterna med 20 %
på grund av att de endast är definitiva till och med första kvartalet.

Asylgruppen har negativ avvikelse med -0,4 Mnkr vilket också är prognosen. Avvikelsen beror
på ett avslag som avsåg 2017 för barn med familj i Sverige.

Försörjningsstödet har en negativ avvikelse med -3,4 Mnkr och en prognos på -5,2 Mnkr.



Avvikelsen är något högre än föregående år vilket beror på att intäkterna från
Migrationsverket fortsätter att sjunka medan kostnaderna är kvar på samma nivå.

Försörjningsstöd 31/8 Exkl. intäkt Inkl. intäkt
Andel som ersätts
med intäkter

2019 19,8 16,0 19%

2018 20,0 14,5 28%

2017 17,2 13,8 20%

2016 17,2 14,4 16%

2015 16,6 15,5 7%

Vård och omsorghar en avvikelse med -7,2 Mnkr per delår och helårsprognos är -8,0 Mnkr.

På administrationen är avvikelsen 1,2 Mnkr och prognos 2,5 Mnkr, det beror på ofördelat
statsbidrag samt överskott på budget.

Sjuksköterskorna har en avvikelse på -0,8 Mnkr vilken helt uppstod under sommaren som
följd av vikariekostnader. Prognosen för helåret är -0,2 Mnkr då vakanser under hösten bidrar
till en lägre avvikelse.

Särskilt -/demensboendes avvikelse är -2,9 Mnkr och prognos för helåret är -3,6 Mnkr.
Orsaken till avvikelsen är vikariekostnader samt extra resurs.

Hemtjänstens avvikelse är -5,2 Mnkr och helårsprognos -7,3 Mnkr. Prognosen är förbättrad
utifrån att avvikelsen i den centrala hemtjänsten har stannat av, detta som en följd av ett
tätare samarbete gällande planeringen. Hemtjänsten har hittills haft 5000 fler beviljade
timmar jämfört med föregående år. Av hemtjänstens prognos avser 1,2 Mnkr hyran för Linden
som är ofinansierad.

Korttids har en positiv avvikelse med 0,3 Mnkr och prognos på 0,4 Mnkr. Detta beror på att
det periodvis inte är full beläggning, under sommaren har det dock varit ett högre tryck.



  

 

Driftsredovisning (netto) 

Verksamhet Utfall Ack budget Avvikelse Helårsprognos 
Budget 

helår 

Budget-
avvikelse 

helår 

Administration 14,3 14,8 0,5 21,6 22,2 0,6 

Funktionsstöd 98,8 95,4 -3,4 149,0 143,4 -5,6 

Individ- och 
familj 

57,2 59,1 1,9 88,8 88,2 -0,6 

Vård och omsorg 193,3 186,1 -7,2 288,0 280,0 -8,0 

Totalt 363,6 355,4 -8,2 547,4 533,8 -13,6 

Investeringar 

Projektnamn Utfall period Helårsprognos Budget 
Budgetavvikelse 

helår 

Inventarier funktionsstöd 0,2 0,5 0,5 0,0 

Inventarier nytt gruppboende 0,0 0,5 0,5 0,0 

Totalt 0,2 1,0 1,0 0,0 

Verksamhet 

Funktionsstöd 

Under 2019 har kommunen fått ytterligare stimulansmedel riktat för habiliteringsersättning. 
Socialnämnden har beslutat att använda stimulansbidrag och tillfälligt höja 
habiliteringsersättningen med 50 kr per dag för dem som deltar i daglig verksamhet enligt 
LSS under året 2019. 

Ett nytt boende med särskild service för vuxna enligt LSS öppnade i januari månad med sex 
boendeplatser/lägenheter i centrala Lindesberg. 

Daglig verksamheten utför insatsen inköp åt hemtjänsten i norr och söder med goda resultat 
och förväntas utökas under året. 

Utbildning för chefer har påbörjats under året gällande Bemanningsekonomi. Resterande 
chefer kommer att utbildas under året. Införandet av Time Care Pool har nu påbörjats inom 
funktionsstöds verksamheter och planeras vara infört i december. 

Individ och familj 

Under första halvåret har det varit ett högt inflöde av orosanmälningar till Barn och Unga 
vilket medfört att socialsekreterarna haft en hög arbetsbelastning. En tredjedel av ärendena 
handlar om våld. Även ärenden med s.k hedersrelaterat våld och förtryck fortsätter att öka. 
Här har enheten gjort en stor utbildningsinsats tillsammans med regionen för att öka 
kunskapen hos handläggarna kring dessa frågor. 

Det har även under våren 2019 varit en tillströmning av ärenden bland ungdomar och unga 
vuxna angående droganvändande. Detta har lett till en ökning av tvångsomhändertaganden 
Lagen om vård av Unga (LVU) i dessa ålderskategorier med placeringar inom SiS (statens 
institutionsstyrelse). Ett arbeta har påbörjats för ett förnyat arbetssätt med dessa ärenden 
inom enheten. Detta innebär att enheten arbetar mer på ”hemmaplan” med ungdomarna, att 
tiden på institution görs som en kort period för att istället låta den unge komma hem och bo 
antingen i stödboende, i hemmet eller i familjehem. Samtidigt som handläggarna arbetar 
tillsammans i team med fältkuratorer, familjeteam samt externa aktörer som skola och polis i 



  

 

kontinuerliga nätverksträffar och avstämningar. 

Familjeenheten har även gjort en satsning för att öka det förebyggandet arbetet genom att öka 
samverkan mellan familjeteamet och familjecentralen. Samarbetet handlar främst om 
gruppverksamhet för föräldrastöd enligt metoden trygghetscirkeln. Det har även gjorts en s.k 
öppen ingång till familjeteamet, vilket innebär att familjer kan söka sig direkt till stödet på 
familjeteamet utan att genomgå en utredning på enhetens myndighetskontor innan. 

Fortsatt omställning inom verksamheten gällande ensamkommande barn, behovet av stöd till 
ungdomarna minskar något som leder till att antalet platser reduceras inom stödboende 
verksamheten. 

Under våren påbörjades arbetet med e-tjänsten "Mina sidor" inom försörjningsstöd 
tillsammans med övriga kommuner i norra länet. E-tjänsten beräknas komma igång under 
oktober under ett första skede med ett antal klienter per handläggare. Under november-
december beräknas möjligheten ges till alla sökande. 

Ett förändrat arbetssätt inom försörjningsstöd med målet att få fler till egen försörjning har 
under våren påbörjats, där AME är en viktig samarbetspart. 

 Vård och Omsorg 

Trycket på särskilda boendeplatser har ökat, i nuläge är det 30 stycken som väntar på boende. 
Reduceringen av korttidsplatser som gjordes under 2018 har inte lyckats under första 
halvåret 2019 då vi har ca. 20 stycken enskilda på korttidsboendet. Däremot har Lindesbergs 
kommun lyckats klara sig från att betala till region Örebro för mediciniskt färdig behandlade 
patienter. 

Fortsatt arbete med att få hemtjänstens budget i balans, arbetet pågår med att alla 
hemtjänstgrupper ska arbeta på lika sätt och den enskilde ska få samma omsorg oavsett 
vilken hemtjänstgrupp den tillhör. Under åren 2016–2018 fick vi 5,7 miljoner kronor från 
socialstyrelsen pengar som användes att utöka bemanningen inom hemtjänsten. 2019 
bestämdes att budgeten för hemtjänsten skulle utökas med 7 miljoner kronor. 

Nyckelfri hemtjänst är installerat i samtliga grupper förutom hemtjänsten Frövi där arbetet 
pågår. 

Samarbetet med Samhall har utökats under perioden, under mars-september har Samhall 
utfört insatsen tvätt inom Frövi hemtjänst. Ett arbete som fungerat mycket bra. 

Arbetet med en gemensam bemanningsenhet och genomlysning av samtliga scheman pågår. 
Verksamheten arbetar mot målet att alla heltidsanställda som vill ska få möjlighet att arbeta 
heltid. Alla chefer inom Vård och Omsorg kommer att utbildas i bemanningsekonomi under 
året. 

  



Måluppfyllelse

Medborgarna upplever bra kommunal service med kvalitet

Nämndens mål Senaste analys Indikatorer Utfall Målvärde

Enskilda inom
socialnämndens
verksamheter upplever
bra kommunal service
med kvalitet.

Funktionsstöd

Genom arbetet med
genomförandeplaner och årliga
enkäter kan verksamheten
fånga upp de enskildas nöjdhet
med den service de innehar och
göra förbättringar när det
behövs. Brukarenkäten har inte
utförts på grund av
personalbrist.

Klagomål och synpunkter som
inkommer svaras på enligt
upprättad rutin.

Vård och Omsorg

Genom arbetet med
genomförandeplaner kan
verksamheten fånga upp de
enskildas upplevelser och
nöjdhet med servicen de
innehar och därmed göra de
förbättringar som krävs.

Socialstyrelsens undersökning
visar att 91% av andelen är
nöjda med sina insatser inom
hemtjänsten (svarsfrekvens
58.3%). Inom särskilt boende
visar resultaten att 84% är
nöjda med insatsen
(svarsfrekvens 45%).

Vid inkommande klagomål och
synpunkter som inkommer
svaras de på enligt upprättat
rutin.

Enhetschefer informerar
kontinuerligt personal gällande
upprättat ledningssystem för
att de enskilda ska erbjudas
säker vård och omsorg.

Målet anses delvis uppnått.

Andel nöjda enskilda
(andel som svarat
något av de två högsta
alternativen av en
femgradig skala) inom
hemtjänst (%)

91 % 95 %

Andel nöjda enskilda
(andel som svarat
något av de två högsta
alternativen av en
femgradig skala) inom
särskilt boende (%)

84% 95 %

Andel enskilda som
anger att de är nöjda
med stöd de får från
socialtjänsten.

Socialnämndens
verksamheter har
personal med rätt
kompetens för sitt
arbete.

Individ och familj

Samtliga tillsvidaretjänster
inom barn och unga är
socionomer, inom barn och
unga finns lagkrav att man skall
ha socionom- eller
motsvarande utbildning. Inom
ekonomiskt
bistånd/försörjningsstöd finns
inget motsvarande lagkrav, vår
ambition är dock att samtliga
skall ha socionomutbildning
eller annan likvärdig

Andel
socialsekreterare med
socionomexamen
inom ekonomiskt
bistånd.

73 % 80 %

Andelen
stödassistenter/sköta
re inom
Funktionsstöd.

Andelen personliga
assistenter inom
Funktionsstöd.



Nämndens mål Senaste analys Indikatorer Utfall Målvärde

högskoleutbildning, något som
idag är uppfyllt 73 % är
utbildade socionom resterande
personal har likvärdig
utbildning.

Vård och Omsorg

Samtliga verksamheter arbetar
med att erbjuda kontaktperson
på modersmålet. Inom vissa
verksamheter har det fungerat
bättre än andra. Då
förvaltningen är ett finskt
förvaltningsområde försöker
kontaktperson på finska
uppnås genom att byta till
någon finsktalande personal på
enheten om det finns
finsktalande personer sombor
där.

Andel enskilda i
särskilt boende och
ordinärt boende som
beviljats hemtjänst
med annat modersmål
än svenska som
erbjuds
kontaktperson som
talar modersmålet.

Socialnämndens
verksamheter arbetar
resursereffektivt för att
uppnå kvalitet.

Vård och omsorg

Flödet för utskrivningsklara
patienter fortsätter att
förbättras, inget
betalningsansvar till regionen
har skett.

Funktionsstöd

Strävar efter att minska antalet
externa placeringar och
tillgodose behovet av boende
inom den egna kommunen.

Individ och familj

Ett kontinuerligt arbete pågår
för att rekrytera egna
familjehem för att också
säkerställa kvaliteten. Målet för
2019 avseende den delen är
uppfyllt. Avdelningen arbetar
fortsatt med att
kompetensutveckla för att i
större utsträckning kunna
bedriva kvalitativ öppenvård på
"hemmaplan" satsningen med
boendestödjare i familjer och
ungdomsbehandlare har gett
gott resultat för de enskilda och
vi har med dessa insatser
kunnat vara mer
resurseffektiva.

Antal dygn för
utskrivningsklara
patienter.

1dagar 3dagar

Antal konsulentstödda
familjehem.

3st. 10st.

Antal externa
placeringar för barn
och unga inom
Funktionsstöd.

2st. 7 st.



Lindesberg kommun är en attraktiv arbetsgivare

Nämndens mål Senaste analys Indikatorer Utfall Målvärde

Socialnämndens
verksamheter är
attraktiva arbetsgivare.

Andel tillsvidareanställda med
heltidsanställning ligger på
delår 2019 på 47% och målet är
inte uppnått. Även medarbetare
med tillsvidareanställning
ligger för lågt på 78 % där
målvärde är 90%.

Sjukfrånvaron ligger på 5,57 %
vilket ligger över målvärde som
är 5%. Värt att benämna är att
socialförvaltningens
sjukfrånvaro är ett lågt värde i
jämförelse med andra
kommuner.

Medarbetarenkät följs upp på
helår.

Individ och familj

En viss personalomsättning
finns i samtliga verksamheter,
inom IoF likaså även om det har
varit endast ett fåtal under
första delåret 2019. De
medarbetare som önskat
studera inom IoF på 20% på
betald arbetstid och de
medarbetare som önskat
tjänstledigt viss procent har
beviljats detta.

Andel
tillsvidareanställda
med
heltidsanställning (%)

47 % 66 %

Andel medarbetare
med en
tillsvidareanställning
(%)

78 % 90 %

Sjukfrånvaro hos
medarbetare (%)

5,57 % 5 %

Resultat i
medarbetarenkätens
fråga om uppföljning
och utvärdering av
enhetens mål (poäng
av 5, avser både
kommun och koncern)

Resultat i
medarbetarenkätens
fråga om att se fram
emot att gå till arbetet
(poäng av 5, avser
både kommun och
koncern)

4,5



Medborgarna upplever att de är delaktiga i kommunens verksamheter

Nämndens mål Senaste analys Indikatorer Utfall Målvärde

Den enskilde upplever
delaktighet i
socialnämndens
verksamheter.

Inom samtliga verksamheter
ska den enskilde vara delaktig i
utredning och beviljad insats.

Individ och familj

Vi ser generellt att barn och
ungdomar är delaktiga i
utredningssammanhang. Vi har
barnsamtal under
utredningstiden och vid
förhandsbedömningar om inte
barnen själva eller föräldrarna
motsätter sig det och under
förutsättning att de är så stora
att de har möjlighet att uttrycka
sig. Vi har ett fortsätt arbete
med och ett
förbättringsområde när det
gäller vårdplaner och
genomförandeplaner. Både att
de upprättas och att de
uppfyller kraven i 5 kap § 1
Socialtjänstförordningen.

Inom vuxen och
försörjningsstödsenheten är de
vuxna delaktiga i de
utredningar och de insatser
som beviljas.

Verksamheten har prioriterat
arbetet med
genomförandeplaner.

Brukarbedömning
- Inflytande och
tillräckligt med tid
(andel i % som svarat
något av de två högsta
alternativen av en
femgradig skala)

80 %

Brukarbedömning
- Inflytande och
tillräckligt med tid
(andel i % som svarat
något av de två högsta
alternativen av en
femgradig skala)

Lindesbergs kommun har en hållbar ekologisk utveckling

Nämndens mål Senaste analys Indikatorer Utfall Målvärde

Socialnämndens
verksamheter har en
hållbar ekologisk
utveckling.

Vård och Omsorg har installerat
nyckelfri hemtjänst i samtliga
grupper förutom hemtjänsten
Frövi där arbetet pågår.
Nyckelfritt reducerar onödig
bilkörning för att hämta nycklar
vid exempelvis trygghetslarm.

Koldioxidutsläpp för
hemtjänstens resor.



Barn och unga ges en bra och trygg start i livet
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Barn och unga ges en
bra och trygg start i
livet.

Vid en barnavårdsutredning är
barnsamtal en obligatorisk del.
Med undantag när föräldrar
säger nej eller att barnet inte
själv vill deltaga så genomförs
barnsamtal och det
dokumenteras. Däremot så bör
arbetet med barns delaktighet i
uppföljningar förbättras, även
där skall barn ges möjlighet att
vara delaktiga och att ge sin syn
på hur insatsen fungerar.

Vi utreder behoven utifrån
barns behov. Genom
uppföljningar kan vi utvärdera
hur barnen har det.

Andel
barnutredningar där
barnets delaktighet är
dokumenterad.

Behovet av boende för
ensamkommande barn
ska tillgodoses i
Lindesbergs kommun.

Antalet ensamkommande har
minskat, idag bor ett antal i
egna lägenheter men har
tillgång till personal dygnet
runt. Denna verksamhet
kommer reduceras ytterligare
under hösten-19 utifrån att
behovet av stöd minskat hos
målgruppen över 18 år. Ett
antal ensamkommande barn -
ungdomar under 16 år är
placerade i familjehem

Antal externa HVB-
placeringar.

0st 0st

Barnfattigdomsindex,
andel barn i
ekonomiskt utsatta
hushåll (%)



Medborgarna ges förutsättningar för ett hälsosamt liv och tryggt åldrande

Nämndens mål Senaste analys Indikatorer Utfall Målvärde

Medborgarna ges
förutsättningar för ett
hälsosamt liv och tryggt
åldrande.

Individ och familj

Plan för att starta en öppen
verksamhet för personer med
psykisk ohälsa och missbruk är
aktuell och diskuteras
fortfarande, dock avvaktade på
grund av besparingar. Målet är
inte uppnått.

Vård och omsorg

Resultat från socialstyrelsens
undersökning visar,

Hur tryggt eller otryggt känns
det att bo hemma med stöd från
hemtjänsten: 86% känner sig
trygga med stöd från hemtjänst
(svarsfrekvens 58,3%)

Hur tryggt eller otryggt känns
det att bo på ditt äldreboende:
88% menar att de känner sig
trygga att bo på särskilt boende
(svarsfrekvens 45%)

En öppen verksamhet
för personer med
psykisk ohälsa och
missbruk planeras
under 2018 i
Lindesbergs kommun.

Nej Ja

Behovet av
boendeformer inom
Funktionsstöds
verksamhetsområde
ska tillgodoses i
Lindesbergs kommun.

Ett nytt gruppboende inom LSS
öppnade i början på 2019.

Väntetid i antal dagar från
ansökningsdatum till erbjudet
inflyttningsdatum redovisas till
helår.

Väntetid i antal dagar
(medelvärde) från
ansökningsdatum till
erbjudet
inflyttningsdatum till
LSS-boende.

Antal externa
placeringar för barn
och unga inom
Funktionsstöd.

2st. 7 st.

Behovet av
boendeformer inom
Vård och Omsorgs
verksamhetsområde
ska tillgodoses i
Lindesbergs kommun.

Nybyggnation av särskilt
boende i centrala Lindesberg
har inte realiserats. Målet är
inte uppnått.

Planering under 2018
för nybyggnation av
särskilt boende i
centrala Lindesberg.

Nej Ja

Upplevd trygghet i
äldreomsorgen (%)

96 %

Väntetid till särskilt
boende från
ansökningsdatum till
erbjudet
inflyttningsdatum
(antal dagar)



  

 

Planerade förbättringsåtgärder 

 Digitalisering/välfärdsteknik 
 Samverkan 
 Trygga kompetensförsörjning - verksamma scheman & samplanering  
 Utbildning för chefer i bemanningsekonomi  
 Heltidsresa 

Digitalisering av socialtjänsten ligger i tiden, införande av e-tjänster och "mina sidor" är 
grundläggande för att kunna möta våra medborgare, uppnå god service och underlätta arbetet 
för våra anställda. Vidare bör välfärdsteknik prioriteras inom socialförvaltningens digitala 
resa, införa modern digital teknik för att äldre och personer med funktionsnedsättning ska 
känna sig trygga, aktiva och självständiga i hemmet. 

Samverkan med både interna och externa aktörer kommer att fortskrida att utvecklas. Daglig 
verksamhet utför insatsen inköp åt hemtjänsten i norr och söder med goda resultat, arbetet 
förväntas utöka till nästkommande år. Hemtjänsten Frövi har ökat samarbetet med Samhall 
som utför insatsen tvätt. Försörjningsstöd och AME startade under våren ett samarbete med 
målet till fler självförsörjande. Familjeteamet och familjecentralen har påbörjat en satsning 
för att öka det förebyggande arbetet. Samarbetet handlar främst om gruppverksamhet för 
föräldrastöd enligt metoden trygghetscirkeln. 

I dagsläget har 47% av socialförvaltningens anställda en heltidsanställning. Målet är att alla 
tillsvidareanställda som önskar, ska ges förutsättningar till heltid. Arbetet med verksamma 
scheman och samplanering pågår, samtliga chefer inom Vård och omsorg samt Funktionsstöd 
kommer utbildas i bemanningsekonomi. 

8 Barn- och utbildningsnämnd 

Sammanfattning och viktiga händelser 

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

 Verksamheterna 

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

Förskola 

För att möta bristen av förskollärare och öka likvärdigheten mellan förskolorna har 
grundbemanningen inom förskolan ändrats från tre förskollärare/avdelning till två 
förskollärare och en barnskötare per avdelning. Validering till barnskötare för 
tillsvidareanställda utan utbildning har skett och fortbildning för utbildade barnskötare har 
påbörjats. Visstidsanställning erbjuds för studenter från barn- och fritidsprogrammet. 

För att möta kraven i nya läroplanen för förskolan har nya uppdragshandlingar upprättats för 
förskollärare, barnskötare och ny befattning förskoleassistent har införts. 

För att möta den ökade segregationen vid våra förskolor har områdesindelning införts istället 
för val av förskola. 



  

 

Grundskola 

För att stärka arbetet kring höjd måluppfyllelse, har fokus legat på att arbeta med 
resultatuppföljning och åtgärder för att eleverna ska lyckas nå kunskapskraven i skolan. En 
stor satsning på att utveckla nyanländas lärande har gjorts i kommunen vilket också har 
bidragit till ett bättre arbete med studiehandledning och språkutvecklande arbetssätt. 
Grundskolan har ökat antalet en-till-en-datorer och arbetar med vetenskapligt beprövade 
metoder för att nya verktyg ska accelerera elevernas kunskapsutveckling. 

 Gymnasieskola 

Verksamheten vid Lindeskolan uppvisar inom många områden en fortsatt positiv trend.  
Planerade insatser avseende pedagogiskt utvecklingsarbete har genomförts som planerat. 
Andelen elever som uppnådde gymnasieexamen på de studieförberedande program inom tre 
år låg på 87% VT 2019, andelen elever som erhöll yrkesexamen var 74%. Skolledningen 
genomförde under hösten 2018 och våren 2019 inplanerade effektiviseringar och budgeten 
var i balans juni 2019. Prognosen har dock försämrats till följd av oförutsedda 
kostnadsökningar bl.a. avseende datorer samt minskade interkommunala intäkter och 
intäkter från Migrationsverket. 

Elevhälsa 

Elevhälsan har under året bidragit utifrån sina olika professioner till ökad måluppfyllelse 
genom att fokusera på främjande och förebyggande insatser med evidensbaserad grund. Detta 
har t.ex. skett genom att flera Elevhälsoteam har påbörjat en SPSM (Specialpedagogiska 
skolmyndigheten) -utbildning som syftar till att det tvärprofessionella arbetet i den 
pedagogiska verksamheten ska bidra till ökad måluppfyllelse. Skolpsykologerna ger 
fortlöpande utbildningsinsatser för resurspersoner i skolan samt ger stöd genom handledning 
till pedagoger i våra verksamheter. Kuratorerna har under året fortlöpande ”Må bra”-grupper 
för att främja god psykisk hälsa bland våra elever. Fortsatt arbete med att stärka högre 
närvaro genom "Närvarolyftet" i Lindesbergs kommun har under vårterminen prioriterats av 
samtliga skolområden. Ett systematiskt arbete med kvalitetssäkring av arbetet i den 
medicinska delen av elevhälsan har fortsatt under vårterminen vilket synliggörs i den årliga 
patientsäkerhetsberättelsen. 

 Ekonomi 

Delårsresultatet för januari-augusti 2019 inom Barn- och utbildningsnämndens verksamheter 
uppgår till -5,1 Mnkr. (-0,8 %). 

Genomförda sparåtgärder under 2019 finns på flera nivåer i verksamheterna. Som exempel 
på detta kan nämnas; att ledningsorganisationen har reducerats, nedläggning av två skolor 
och en förskola, vakanta tjänster inom elevhälsa och administration har ej återbesatts, 
reducering av introduktionsprogrammet vid Lindeskolan samt en rad andra förändringar 
inom förvaltningen. 

Störst ekonomiska utmaning finns i de största verksamheterna. En del i detta är att 
statsbidrag finansierar en stor del av kostnaderna och vid förändrade förutsättningar bland 
annat från Migrationsverket som minskar sin verksamhet i Lindesbergs kommun uppstår 
omställningskostnader med kort framförhållning. 

  



  

 

Ekonomi 

Delårsresultat med -5,1 Mnkr förväntas öka och prognosen för helåret 2019 visar -14,0 Mnkr. 
 
Antal barn i förskolan är 22 fler än budgeterat i egen kommunal regi. Inom grundskola 
inklusive förskoleklass handlar det om 8 fler elever än prognosticerat. En del i detta är 
svårigheten att prognosticera antalet asylsökande men det handlar också om att barn- och 
elevantalet ökar. 

De 4 främsta orsakerna till förändrad prognos från vårterminen är: 

 Minskade intäkter från Migrationsverket 
 Ökade IT-kostnader 
 Gymnasieskolan har underskott på intäktssidan på sälj av huvudverksamhet 
 Förskolan har underskott på köp av huvudverksamhet 

Minskade intäkter från Migrationsverket för asylverksamhet och avslag bakåt i tiden från 
2017/2018 uppgår till -9,7 Mnkr. Januari-augusti 2019 uppgår statsbidraget för asylsökande 
till 10,0 Mnkr att jämföra med helår 2017 31,5 Mnkr och 2018 34,2 Mnkr. Beslut med kort 
varsel och stora avslag bakåt i tiden ger underskott med -9,7 Mnkr. 
 
Ökade IT-kostnader, -3,1 Mnkr, består dels av licensavgifter och dels av inköp av datorer, 
dessa hör främst till verksamheterna grundskola och gymnasieskola. 
 
Gymnasieskolans underskott för intäkter från andra kommuner har en avvikelse med -2 
Mnkr, efter avstämning vid höstterminens skolstart. 
 
Förskolans underskott inom köp av huvudverksamhet uppgår till -1 Mnkr. Samtidigt som de 
egna kommunala enheterna förväntas skriva in över 40 nya barn mellan september och 
december så rapporterar även fristående huvudmän ett högt mottagande av barn inom 
verksamheten. 2019 budgeterades för 1 055 barn i egen regi och efter avstämning 15 
september med prognos fram till årets slut handlar det om 1077 barn under året. När även 
fristående huvudmän ökar barnantalet blir ekonomin hårt ansträngd snabbt. Inför 2019 var 
prognosen att barnantalet 0–5 år skulle sjunka med ett 20-tal barn i Lindesbergs kommun. 
Även 2020–2025 finns sjunkande prognoser. När nu barnantalet ökat i verksamheten och 
ingen ökad budget medges resulterar det i ett underskott med resursfördelning per barn. 

Summan av dessa 4 poster ovan uppgår till 15,8 Mnkr. Prognosen är försämrad med 10 Mnkr, 
från -4,0 Mnkr till -14,0 Mnkr 2019. Arbetet med budget i balans och positiva delar ger effekt 
under 2019. Men att ha en ekonomi i balans 2019 för barn- och utbildningsförvaltningen är 
inte rimligt med nuvarande förutsättningar. Vakanta tjänster, lägre kostnader för vikarier och 
återhållsamhet på projektsatsningar 2019 är delar som mildrar underskottet. Tillfälliga delar 
2019 som inte finns kvar kommande år för att mildra underskott är statsbidrag för ökad 
jämlikhet i grundskolan och ökade hyror för Lindbackaskolan. 

De största osäkerhetsfaktorerna är framåt asylverksamheten, hyresavtal och köp- och sälj av 
huvudverksamhet. Eftersom enskild huvudman inte drabbas negativt retroaktivt, är 2019-års 
utfall mer än lägsta nivå än prognos på kostnadsutfall 2019. 

En stor utmaning framöver är kompetensförsörjningen. Inom förskola har 28 barnskötare 
under våren 2019, validerats för en lokal behörighet i Lindesbergs kommun. Inom fritidshem 
kräver Skollagen sedan 1 juli 2019 krav om legitimation för att få ansvara för undervisningen. 
Vid mätdatum 31 augusti fanns 24 tillsvidare anställda fritidspedagoger på de 7 
fritidshemmen i kommunal regi. 
En nystartad vikariegrupp med deltagare från vikariesamordning, PA-konsult och rektorer 



  

 

från förskola och grundskola arbetar sedan våren 2019 med rutiner för anställning, 
information och introduktion. 
Samarbete i programrådet mellan förskolan och Lindeskolans Barn- och fritidsprogram på 
gymnasieskolan innebär att studenter fått tidsbegränsad anställning i 10 månader. 
 
Organisationsförändringar som skett under 2019 har inneburit att all tillsvidareanställda 
erbjudits anställning på andra enheter där vakanser funnits. Av 11 grundskolor våren 2019 
finns 9 kvar och inom förskolans 20 enheter är det 19 förskolor från och med hösten 2019. I 
Rockhammar handlar det om förskolan Lönngården och Rockhammars skola och i Ramsberg 
är skolan nedlagd. I samband med detta har skolledningen minskats med en heltidstjänst. 

Grundskola helårsprognos 2019: -7,3 Mnkr 
Verksamheten har en ansträngd ekonomi med många och stora avvikelser som tillsammans 
ger en helårsprognos på -7,3 Mnkr. Utmaningarna i ekonomin finns dels i egen kommunal regi 
och dels finns underskott mot budget för köp av huvudverksamhet. 
Lägre asylintäkter med avslag bakåt i tiden som hör till 2017 och 2018 uppgår till -4,5 Mnkr. 
Detta trots att försiktighet tillämpats på intäkter 2017 och 2018. Avslagen hör till de extra 
ordinära utbildningskostnader som Migrationsverket tidigare beviljat, men från 2019 nu 
avslår. 
Tilläggsbelopp för insatser kring enskilda elever är en del som dels har växtvärk i och med det 
höga elevantalet, där grundskolan ökat med över 200 elever de senaste åren, och dels 
tilläggsbelopp hos andra huvudmän. Elever från Lindesbergs kommun som valt annan 
skolhuvudman och som fått tilläggsbelopp beviljat uppgår till 2,0 Mnkr mer än budget 2019. 
Modersmålsundervisning och studiehandledning på annat modersmål än svenska har ett 
underskott mot budget med -2,7 Mnkr. 

Dessa exempel på utmaningar som finns inom grundskolan mildras av tillfälliga överskott för 
vakanta tjänster, vikariekostnader som är lägre än budget och statsbidraget för ökad 
jämlikhet i grundskolan. 

Delårsbokslutet 2019 sträcker sig från januari-augusti från att tidigare år varit januari-juni. 
Det ger ingen fullständig jämförelseperiod mellan åren då inrapporteringar och avvikelser 
finns. Samtidigt är också flera av satsningarna från Skolverkets sida av tillfällig karaktär och 
skiljer sig åt mellan åren. Satsningarna är för att öka elevernas måluppfyllelse och ge en mer 
likvärdig skola mellan landets kommuner. Dessa statsbidrag är villkorade och våren 2019 
finns till exempel: 
* Lågstadiesatsningen. Elevantalet uppgår till 1 093 stycken från förskoleklass-årskurs 3, en 
ökning med 17 stycken från föregående år. Beviljat bidrag från Skolverket är 4,5 Mnkr och har 
använts till att anställa 7,6 årsarbetare läsåret 2018/19. 
* Likvärdig grundskola uppgår till 7,8 Mnkr från januari till augusti 2019. Satsningen avser 
personalkostnader (5,9 Mnkr) och IT-inköp (1,9 Mnkr). Här görs den största satsningen 
genom jämn fördelning till alla skolenheter, 6 Mnkr helår 2019 fördelas i elevpengen i egen 
kommunal regi. 
* Projekt nyanlända finns i flera verksamheter och är förvaltningsövergripande. Från förskola 
och upp till gymnasieskola finns insatser under januari till augusti för 0,5 Mnkr. 

Förskola helårsprognos 2019: -1,9 Mnkr 
Inför 2019 aviserades ett sjunkande barnantal i åldrarna 0–5 år i Lindesbergs kommun. I egen 
kommunal regi finns budget för 1055 barn. Per sista augusti står klart att ett 20-tal fler barn 
finns inskrivna och att asylbarnen är färre än prognostiserat. Det ger en ansträngd ekonomi 
då både kostnaderna ökar för fler barn och intäkterna minskar från Migrationsverket. 
Asylintäkterna har ett underskott med -1,7 Mnkr. Bakåtdaterade beslut och större avslag än 
tidigare befarat påverkar ekonomin 2019, detta med kort framförhållning. 
Budgetföljsamheten i egen regi är mycket god inom förskolan. För köp av huvudverksamhet 



  

 

2019 kan redan nu aviseras ett underskott mot budget med -1,0 Mnkr fast prislista 2019 inte 
är fastställd. Det har med det höga barnantalet att göra. Utfall till och med augusti samt 
prognos för hösten visar att samtidigt som de egna kommunala enheterna skriver in över 40 
barn så ökar även de fristående enheterna barnantalet. 
Inför 2019 och i prognos för kommande år finns inte detta aviserat. Prognosen är per 
åldersgrupp och påverkar ekonomin både på kort sikt och på längre sikt. 
Under 2019 finns överskott på föräldraintäkter och vakanta tjänster. Andelen 
vikariekostnader ökar och ser ut att öka under kommande månader. Verksamhetens 
utmaning med behörig personal fortsätter, men mildrar samtidigt underskott mot budget då 
dessa kostar mindre än utbildad personal. 
För mindre barngrupper inom förskolan har Skolverket beviljat 3,2 Mnkr i statsbidrag för 
2018/19 och 5,4 Mnkr 2019/20. Verksamhetsåret 2019 finansieras delvis av dessa två bidrag. 
Under perioden januari-augusti 2019 finansieras 1,9 Mnkr genom statsbidraget. För 
bidragsomgången 2017/18 beslutade Skolverket om återkrav för Lindesbergs kommun på 0,3 
Mnkr i december 2018. Under oktober 2019 redovisas bidragsåret 2018/19 och förväntas ha 
ett beslut i slutet av året. 

Gymnasieskola helårsprognos 2019: - 5,3 Mnkr 
Gymnasieskolans avvikelse per sista augusti uppgår till -5,2 Mnkr och prognos för helåret är -
5,3 Mnkr. Prognosen försämrades kraftigt sedan föregående uppföljning, vilket kan förklaras 
av både lägre intäkter och högre kostnader än budgeterat. 
Orsaken till avvikelserna på intäktssidan avser framförallt minskade intäkter från 
Migrationsverket och lägre intäkter från andra kommuner för sålda skolplatser inom 
gymnasieskolan. På kostnadssidan finns en oförutsedd kostnadsökning för 1–1 datorer. 
Lägre asylintäkter från Migrationsverket (1,5 Mnkr) beror på att antalet asylsökande elever 
inom Språkintroduktionen har minskat i snabbare takt än beräknat. Orsakerna är att 
asylprocesserna går fortare än förväntat och att asylboendena i kommunen har lagts ner 
under året. Avslag för elever som kommunplacerades bidrar också till den negativa avvikelsen 
eftersom ersättning för kommunplacerade beviljas inte enligt asylersättningsförordningen. 
Intäkter för sålda skolplatser blev 2 Mnkr lägre än budgeterat efter avstämning vid 
höstterminens skolstart. Färre elever från andra kommuner inom gymnasieskolan har 
medfört minskade interkommunala intäkter. 
Kostnaden för 1–1 datorer (1,6 Mnkr) är ofinansierad och ingår i gymnasieskolans satsning 
för att utveckla elevernas digitala lärmiljöer och förstärka deras digitala kompetens. 
Osäkerheten kring interkommunala kostnader från Örebro kommun under höstterminen 
samt avslag avseende asylintäkter inom Språkintroduktionen kvarstår. De faktorerna kan få 
både negativa och positiva konsekvenser för verksamhetens resultat. 

Fritidshem helårsprognos 2019: 0,5 Mnkr 
I egen kommunal regi fanns på våren fritidshem på 9 skolenheter. Från hösten 2019 är 
skolenheterna 6, men i och med Brotorpsskolan norra och södra finns verksamhet på 7 
skolenheter. Till detta köps huvudverksamhet av fristående huvudmän och av andra 
kommuner. 
Fritidsmodellen som fördelar budget till de egna kommunala fritidshemmen har ett överskott 
mot budget 2019. Det budgeterade elevantalet är högre och samtidigt är föräldraintäkterna 
högre än budgeterat, vilket ger en god ekonomi 2019. 
Fritidshemssatsningen från Skolverket som försvinner 2020 finansierar 0,6 Mnkr under 
januari-augusti 2019. Störst osäkerhet i prognosen inom fritidshem finns för köp av 
huvudverksamhet. Detta då prislista 2019 inte är fastställt och samtligt bidrag till Löa 
Friskola, Pilkrogs friskola samt alla huvudmän utanför Lindesbergs kommun ska 
kompenseras från 1 januari om prislistan blir högre än 2018. 

  



  

 

Central verksamhet helårsprognos 2019: 2,1 Mnkr 
Denna verksamhet består av Barn- och utbildningsnämndens politiska budget, 
förvaltningskontor och IT-samordning. Dessa är övergripande till alla verksamheter från 
förskola upp till gymnasieskola och de frivilliga verksamheterna. IT-inköp under 2019 finns 
på respektive verksamhet. Inköp i grundskola finns inom grundskola och samma sak för 
gymnasieskola. Dessa två verksamheter är de största användarna i och med 1–1-satstning och 
digitalisering inom skolans verksamhet. Den gemensamma IT-samordningen har ett 
underskott mot budget på -1,5 Mnkr för licenser. Trots detta aviserar central verksamhet ett 
överskott mot budget med 2,1 Mnkr. Det kan härledas till att Brotorpsskolan och 
Lindbackaskolan inte är färdigställda än samt en återhållsamhet våren 2019 på projekt för 
lärares behörighet och rektorsutbildning. Kostnaden för IT måste därför minska från 2020 
eller finansieras på annat sätt. De tillfälliga överskotten i projektform finns inte kvar i samma 
omfattning som 2019, men förbättrar ekonomin totalt sett med strax över 2 Mnkr. 

Förskoleklass helårsprognos 2019: +/- 0 Mnkr 
Elever i förskoleklass finns dels i egen kommunal regi och dels köps huvudverksamhet av 
fristående huvudmän och av andra kommuner, i det fria skolvalet. I egen kommunal regi är 
budgetföljsamheten mycket god. Från hösten 2019 finns förskoleklass på 6 skolor. Köp av 
huvudverksamhet har en osäker prognos 2019 då prislistan inte är fastställd. Det betyder att 
om prislistan blir högre än 2018-års prislista som används i nuläget försämras ekonomin 
snabbt och retroaktivt från 1 januari. Budgeterat antal asylelever 2019 är 15 inom 
förskoleklass. I dagsläget finns 10 asylelever kvar. De 3 sista månaderna i år är avgörande för 
en ekonomi i balans i och med omställningskostnader och sena asylbeslut från 
Migrationsverket. 

Särskola helårsprognos 2019: -1,2 Mnkr 
Den negativa avvikelsen på -0,6 Mnkr per sista augusti för grundsärskolan kan förklaras av 
ökade undervisningskostnader. 
Elevantalet har ökat under höstterminen, speciellt bland yngre elever som behöver mer stöd. 
Undervisningen utökats från 2 klasser till 3 klasser där en klass har flyttat in i lokaler på 
Kristinaskolan. Det medför svårigheter för resurser att kunna samverka med stöd till elever i 
vissa situationer. Klasslärartiden har utökats för att kunna hantera undervisning i 3 klasser 
och det utökade antalet elever. De högre undervisningskostnaderna beror även på fler beslut 
om LSS-tillsyn samt fler elever som har behov av fritidsstöd där personal från särskolan 
fungerar som resurs. 
Särskolans helårsprognos är ett underskott på -1,2 Mnkr. 

Kulturskola helårsprognos 2019: +/- 0 Mnkr 
Kulturskolan har en positiv avvikelse på +0,4 Mnkr per sista augusti. Anledningen beror på att 
externa medel från Kulturrådet har täckt delar av lönekostnader samt att kostnader för 
förbrukningsinventarier är lägre än budgeterat. 
Kostnaderna förväntas komma under höstterminen och kulturskolans helårsprognos är 
budget i balans. 

Gymnasiesärskola helårsprognos 2019: -1,0 Mnkr 
Gymnasiesärskolans avvikelse per sista augusti blev -0,7 Mnkr. Orsaken är huvudsakligen 
ökade undervisningskostnader. 
Gymnasiesärskolan fick under höstterminen utöka sitt inköp av lärartjänster från 
Lindeskolans nationella program med 48% jämfört med vårterminen. Detta beror på att 
under höstterminen läser eleverna på alla fyra nationella program, att jämföra med vårens 
två. Utöver det finns det utökat stödbehov för enskild elev som tidigare varit inskriven i en 
specialskola i Örebro. 
Prognosen för gymnasiesärskolan är -1,0 Mnkr vid årets slut. 



  

 

Fritidsgård helårsprognos 2019: +/- 0 Mnkr 
Fritidsgårdsverksamhet bedrivs på 5 grundskolor. Personalkostnaderna i verksamheten 
(helårsbudget 1,2 Mnkr) är rektors budgetansvar. 2019 aviserar verksamheten tillsammans 
en budget i balans. 

Total sjukfrånvaro (% av all arbetad 
tid exkl beredskapsanställning) 

2019 -01-01 – 2019-08-31 2018 -01-01 - 2018-08-31 

Förskola 5,66 6,80 

Grundskola 4,94 4,57 

Gymnasieskola 3,41 2,43 

Totalt Barn- & utbildning 4,81 4,77 

Driftsredovisning (netto) 

Verksamhet Utfall Ack budget Avvikelse Helårsprognos 
Budget 

helår 
Budgetavvikelse 

helår 

Grundskola 168,3 164,0 -4,3 249,1 241,8 -7,3 

Förskola 99,5 100,0 0,5 149,9 148,0 -1,9 

Gymnasieskol
a 

90,8 85,6 -5,2 132,6 127,3 -5,3 

Fritidshem 17,3 19,2 1,9 28,4 28,9 0,5 

Central 
verksamhet 

13,0 15,1 2,2 20,8 22,9 2,1 

Förskoleklass 10,0 10,5 0,5 15,9 15,9 0 

Särskola 9,8 9,3 -0,6 14,9 13,7 -1,2 

Kulturskola 5,5 5,9 0,4 9,1 9,1 0 

Gymnasiesärs
kola 

4,6 3,9 -0,7 6,6 5,6 -1,0 

Fritidsgård 1,1 1,3 0,2 2,0 2,0 0 

Totalt 419,8 414,7 -5,1 629,2 615,2 -14,0 

Totalt 839,7 829,5 -10,2 1 258,5 1 230,4 -28,1 

Investeringar 

Projektnamn Utfall period Helårsprognos Budget 
Budgetavvikelse 

helår 

Undervisningsinventarier 
Björkhagaskolan 

0 0,3 4,1 3,8 

Digitalisering 1–1 2,0 2,0 2,0 0 

Totalt 2,0 2,3 6,1 3,8 

Totalt 4,0 4,6 12,2 7,6 

Digitalisering 1–1 är ett färdigställt projekt utifrån tilldelad budget på 2,0 Mnkr. 

Undervisningsinventarier Björkhagaskolan är ett pågående projekt under flera år. Projektet 
avser ny- och ombyggnation av grundskolorna Björkhagaskolan, Brotorpsskolan och nya 
Lindbackaskolan. Prognos per sista augusti 2019 är att 3,8 Mnkr hör till 2020 och ska anses 



  

 

som ett pågående projekt som förväntas färdigställas 2023. 

Verksamhet 

Förvaltningen 

Arbetet med att stärka måluppfyllelsen har intensifierats. En omorganisation inom 
grundskolan har skett, numera finns verksamhetschef och biträdande verksamhetschef. 
Biträdande rektorer är numera underställda rektor och inte verksamhetschef. Syftet med 
detta är bland annat att skapa tydlig organisation och markera att arbetet mot ökad 
måluppfyllelse är viktig. Två grundskolor och en förskola har lagts ner under 2019. Vidare 
sker en fortbildning av samtliga chefer i att stärka ledarskapet. Trygga, kunniga ledare skapar 
förutsättningar för ökad måluppfyllelse på våra enheter. Samtliga chefer inom förvaltningen 
arbetar med att stärka varandra genom en särskild metod. Cheferna genomgår vidare en 
ekonomiutbildning för att bättre kunna förstå och utveckla sin verksamhet. 

Totalt sett över hela förvaltningen uppnår vi inte våra mål. Dock finns stort engagemang hos 
ledning och pedagoger att vända utvecklingen till något positivt. 

Förskolan  

Förskolan har sedan juli 2019 en ny läroplan där undervisning och förskollärarens ansvar för 
undervisningen lyfts fram. Förskolans uppdrag är att ge förutsättningar för alla barn att 
utvecklas utifrån innehållet i samtliga läroplansmål. I den årliga kvalitetsrapporten för varje 
enskild förskola sammanställer respektive rektor läsårets systematiska kvalitetsarbete och 
sätter mål för kommande år. Utöver detta gör verksamhetschef en övergripande rapport där 
övergripande mål sätts. 

En mer likvärdig förskola är det övergripande målet för förskolans arbete i Lindesbergs 
kommun under detta läsår och olika åtgärder sker för att möjliggöra det. 

För att möta bristen av förskollärare och öka likvärdigheten mellan förskolorna har 
grundbemanningen inom förskolan ändrats från tre förskollärare per avdelning till två 
förskollärare och en barnskötare. Validering till barnskötare för tillsvidareanställda utan 
utbildning har skett och fortbildning för utbildade barnskötare har påbörjats. 
Visstidsanställning erbjuds för studenter från barn- och fritidsprogrammet. 

För att möta kraven i nya läroplanen för förskolan och tydliggöra de olika uppdragen har nya 
uppdragshandlingar upprättats för förskollärare, barnskötare och dessutom har en ny 
befattning som förskoleassistent införts. 

För att möta segregationen vid våra förskolor har områdesindelning införts istället för val av 
förskola. 

Arbetet med att stärka måluppfyllelsen inom förskolan sker, utöver det som ovan redovisats, 
genom att utveckla Tempus, (ett digitalt verktyg schemaläggning, närvarohantering och 
kommunikation med vårdnadshavare) för att därigenom öka kommunikationen med 
vårdnadshavare och deras förståelse om förskolans undervisningsuppdrag samt att arbeta 
vidare med strukturen för att säkerställa att undervisningen som erbjuds täcker alla 
läroplansmål i den nya läroplanen. 

Alla åtgärder har till syfte att stärka måluppfyllelsen inom förskolan. 

Grundskolan 

Ett arbete för att förstärka grundläggande kvalitéer i skolan pågår. Vi har tagit fram de 
hörnstenar som vi anser att kvalitet i skolan utgår ifrån. Det mest centrala är ett fungerande 
ledarskap, alltså en skolledning som står vid rodret. Det krävs välfungerande 
informationsflöden, fungerande resultatuppföljning med tillhörande åtgärder, gemensam 



  

 

pedagogisk grundsyn, ekonomiskt och organisatoriskt kunnande och inte minst ordning och 
reda i skolan. Detta är områden som vi går på djupet inom och detta sker för att stärka den 
gemensamma basen, likvärdigheten och kunskapsresultaten. 

Som en del i att stärka måluppfyllelsen i grundskolan så har projektet kring 1–1 datorer i 
skolår 4–9 avslutats i och med läsårsslutet i juni. Resultatet av piloten var övervägande 
positivt varför beslut om fullskalig 1–1 satsning togs. Under sommaren har 1500 datorer 
preparerats och distribuerats till verksamheterna. 

Under våren och hösten har arbetet med den nya Lindbackaskolan tagit fart. 

Särskola 

Särskolan består av både grundsärskola och gymnasiesärskola. Måluppfyllelsen inom 
grundsär- och gymnasiesärskolans är god. 

Nya tillfälliga lokaler vid Kristinaskolan har tagits i drift och kommer i väntan på nya skolan 
att vara kvar där tills den samlande grundsärskolan finns i Lindbackaskolan från hösten 2021. 

En totalrenovering av gymnasiesärskolans lokaler vid Lindeskolan har skett. 

Gymnasieskolan 

Arbetet vid Lindeskolan har fortsatt haft stort fokus på förutsättningar för elevernas lärande, 
trygghet och trivsel. Genomförd trygghetsenkät, uppföljning av incidentrapporter m.m. visar 
på en ihållande positiv trend avseende trygghet och studiero. Även studieresultaten 
uppvisade en positiv trend. 

Under VT 2019 infördes en ny digital lärplattform ”SchoolSoft” på Lindeskolan. Målet är att 
underlätta och effektivisera för elever, lärare och vårdnadshavare att följa upp skolarbetet 
och att därigenom öka måluppfyllelsen. 

Skolledning och personal har arbetat vidare på ett framåtsyftande sätt med pågående 
utvecklingsområden bl.a. rörande ledarskap i klassrummet, uppföljning av närvaro, 
implementation av en ny elevstödsrutin, elevinflytande, förnyad studie- och yrkesvägledning, 
systematiskt kvalitetsarbete via Skolverkets material BRUK m.m. 

En projektgrupp har genomfört insatser för att förstärka och utveckla Lindeskolans 
marknadsföring gentemot elever och vårdnadshavare. Arbetet avser bl.a. uppdatering av 
marknadsföringsmaterial, marknadsföring via sociala medier, skolans hemsida samt upplägg 
och genomförande av olika arrangemang. Målet är att öka andelen elever som väljer 
Lindeskolan. 

Skolledningen har haft stort fokus på ekonomiuppföljning inom ramen för olika program och 
verksamhetsområden. Under perioden jan-juni 2019 var budgeten i balans, dock försämrades 
prognosen i september. 

Elevhälsan 

Elevhälsan har under året bidragit utifrån sina olika professioner till ökad måluppfyllelse 
genom att fokusera på främjande och förebyggande insatser med evidensbaserad grund. 
Fortsatt arbete med att stärka högre närvaro genom "Närvarolyftet" i Lindesbergs kommun 
har under vårterminen prioriterats av samtliga skolområden. Ett systematiskt arbete med 
kvalitetssäkring av arbetet i den medicinska delen av elevhälsan har fortsatt under 
vårterminen vilket synliggörs i den årliga patientsäkerhetsberättelsen. 

  



Kompetensförsörjning

Det blir allt svårare att finna personal med rätt behörigheter till förskola och skolan. Det
handlar till exempel om skolledare, förskolelärare, lärare, fritidspedagoger,
specialpedagoger/speciallärare och personal till olika funktioner inom elevhälsa.

Ledarskapet inom skolan är av största vikt för att helheten ska fungera. Att utveckla, behålla
och rekrytera ledare/chefer är en nyckel till stabilitet och utveckling i organisationen.

Måluppfyllelse

Medborgarna upplever bra kommunal service med kvalitet

Nämndens mål Senaste analys Indikatorer Utfall Målvärde

Barn och elever i
Lindesberg är nöjda
med sin förskola och
skola.

För nämndens mål Barn och
elever i Lindesberg är nöjda med
sin förskola och skola mäts fyra
olika indikatorer:

För elever i grundskolans åk 4–
9 samt gymnasieskolan
används resultatet av
genomförda elevenkäter.
(Grundskolans trivselenkät
genomförs i egen regi årligen.
För gymnasieskolans del
används Skolinspektionens
enkät för elever i åk 2.)

För barn i förskolan och för
elever i grundskolans årskurser
F-3 genomförs inga enkäter.
Under HT-2018 genomfördes
heller inte den tidigare
nöjdhetsenkäten bland
vårdnadshavare eftersom
svarsfrekvensen länge legat på
en låg nivå och
Skolinspektionen under samma
period genomförde sin enkät.
Resultatet på måttet Andel
vårdnadshavare till
grundskoleelever åk. F-3 som
uppger att de är nöjda med sitt
barns skolaredovisas därför ej.

Andelen vårdnadshavare som
svarat Stämmer helt och
hållet/Stämmer ganska bra på
frågan Jag är nöjd med mitt
barns skola som helhetvar för
HT-2018 86 %.

Andel vårdnadshavare
som uppger att de är
nöjda med sitt barns
förskola.

98,7 % 100 %

Andel vårdnadshavare
till grundskoleelever
åk. F-3 som uppger att
de är nöjda med sitt
barns skola.

Andel
grundskoleelever åk.
4–9 som uppger att de
är nöjda med sin
skola.

86,7 % 100 %

Andel gymnasieelever
som uppger att de är
nöjda med sin skola.

81 % 100 %



Lindesberg kommun är en attraktiv arbetsgivare

Nämndens mål Senaste analys Indikatorer Utfall Målvärde

Barn- och utbildnings-
förvaltningen är en
attraktiv arbetsgivare.

Analys av målet görs till
årsredovisningen för 2019.

Andel
tillsvidareanställda
med
heltidsanställning
(%).

Andel medarbetare
med en
tillsvidareanställning
(%).

Sjukfrånvaro hos
medarbetare (%).

4,81 % 5 %

Resultat i
medarbetarenkätens
fråga om uppföljning
och utvärdering av
enhetens mål (poäng
av 5, avser både
kommun och
koncern).

Resultat i
medarbetarenkätens
fråga om att se fram
emot att gå till arbetet
(poäng av 5, avser
både kommun och
koncern).

I Lindesbergs kommun finns ett kultur-och föreningsliv för alla

Nämndens mål Senaste analys Indikatorer Utfall Målvärde

Barn- och
utbildningsförvaltninge
n ger barn och elever
möjlighet att delta i
kulturverksamhet.

Resultatet redovisas i samband
med årsredovisningen för
2019.

Andel deltagande barn i
kultur i skolan och i
förskolan (vissa
årskurser erbjuds
årligen), (andel av
förskolebarn och elever i
åk F-9)

21 %

Medborgarna upplever att de är delaktiga i kommunens verksamheter

Nämndens mål Senaste analys Indikatorer Utfall Målvärde

Eleverna i Lindesberg
upplever att de är
delaktiga i skolans
verksamhet.

För grundskolans del mäts
andelen elever som svarat
Stämmer helt och hållet eller
Stämmer ganska bra på
påståendet "Lärarna i min skola
tar hänsyn till elevernas
åsikter" i den årligen
genomförda trivselenkäten i åk
4–9.

Andel
grundskoleelever som
uppger att deras
lärare tar hänsyn till
deras åsikter.

80 % 100 %

Andel gymnasieelever
som uppger att de är
delaktiga i skolans
verksamhet.

68 % 100 %
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För gymnasieskolans del görs
en sammanvägning av andelen
elever som svarat Stämmer helt
och hållet ellerStämmer ganska
brapå frågorna kring
"Delaktighet och inflytande" i
Skolinspektionens regelbundna
enkät.

Vi elever har inflytande
över undervisningens
underhåll.

På lektionerna är vi
elever med och
påverkar på vilket sätt
vi ska arbeta med olika
skoluppgifter.

I min skola är vi elever
med och påverkar vår
skolmiljö.

Grundskolans resultat är vid en
första anblick bättre, men
jämförelser är svåra att göra.
Stor hänsyn måste tas till att
måttet för grundskolans del är
betydligt vagare formulerat.

Lindesbergs kommun har en hållbar ekologisk utveckling

Nämndens mål Senaste analys Indikatorer Utfall Målvärde

Barn- och
utbildningsförvaltninge
n har en hållbar
ekologisk utveckling.

Koldioxidutsläppen för barn-
och utbildningsförvaltningens
verksamhetsbilar har ökat
något från år 2017. Utsläppen
för de fordon som används i
gymnasieundervisning ligger
på samma nivå som 2017 och
även förvaltningens nyttjande
av bilpoolens bilar är ungefär
densamma. Verksamhetsåret
2019 redovisas i samband med
årsredovisningen i februari
2020.

Koldioxidutsläpp för
barn- och
utbildningsförvaltning
ens tjänsteresor (ton
CO2).



Barn och unga ges en bra och trygg start i livet

Nämndens mål Senaste analys Indikatorer Utfall Målvärde

Barn och unga ges en
bra och trygg start i
livet.

Vårdnadshavare i förskolan
upplever fortfarande att deras
barn har en hög trivsel i
förskolan. För grundskolan
genomfördes under läsåret
2018–2019 ingen
nöjdhetsenkät.

Skolinspektionens enkät till
vårdnadshavare i grundskolan
som genomfördes under HT-
2018 besvarades av knappt 700
personer. Resultatet visar att
92 % av vårdnadshavarna
menar att deras barn känner sig
trygga i skolan.

Andel vårdnadshavare
som anger att deras
barn trivs i förskolan,
kommunala förskolor,
andel (%).

98 % 100 %

Andel vårdnadshavare
som uppger att deras
barn trivs i
fritidshemmet,
kommunala
fritidshem, andel (%)

Vårdnadshavare som
uppger att deras barn
trivs i grundskolan,
kommunala skolor,
andel (%) (Åk. F-3)

Andel gymnasieelever
som uppger att de
trivs iskolan,
kommunala skolor,
andel (%)

- -

Upplevd trivsel och
trygghet i
grundskolan (%)

91,1 % 100 %

Medborgarna har tillgång till utbildning som ger goda möjligheter till egen försörjning

Nämndens mål Senaste analys Indikatorer Utfall Målvärde

Barn och elever i
Lindesberg har tillgång
till utbildning som ger
goda möjligheter till
egen försörjning.

Måtten består av olika
kunskapsrelaterade resultat.

Den indikator som används för
förskolans del är formulerad
som ett uppnåendemål. Detta
gör den svår att förena med
strävansmålen i förskolans
läroplan.

Jämfört med 2018 visar tre av
måtten för åk 9 i grundskolan
en tillbakagång. Behörigheten,
meritvärdet och andelen elever
med betyg i alla ämnen
minskar.

Resultaten för gymnasieskolan
är ännu ej redovisade.

Andel barn i förskola
som utvecklar sådan
språkförståelse och
språklig medvetenhet
att de är förberedda
för läs-och
skrivinlärning vid
skolstarten.

Andel elever i åk. 9
som uppnått
kunskapskraven i alla
ämnen.

60,9 % 100 %

Genomsnittligt
meritvärde elever i åk.
9 (17 ämnen).

198,9 210

Andel gymnasieelever
med examen eller
studiebevis inom 4 år.

Andel elever i
gymnasiesärskolan
som når uppsatta
kunskapsmål.
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Andel elever i åk 9
som är behöriga till
ett yrkesprogram (%)

69,9% 100%

Andel gymnasieelever
på
studieförberedande
program med
grundläggande
behörighet till
universitet och
högskola (%)

86%

Planerade förbättringsåtgärder

Måluppfyllelse, kompetensförsörjning, lokaler och ekonomi är förvaltningens framtida
utmaningar.

Ett fortsatt arbete för att förbättra elevernas resultat är viktigt framöver. Särskilt elevers
behörighet till gymnasieskolan och gymnasieelevernas resultat ärviktiga. Detta är den stora
utmaningen för kommunens skolor och flera olika åtgärder har påbörjats för att öka
måluppfyllelsen.

Nyanländas lärande

Arbetet med att ta emot och integrera nyanlända barn och elever kommer att fortsätta. En
samverkan mellan Skolverket och Lindesbergs kommun med syfte att stärka utbildningens
kvalitet för nyanlända barn och elever och vid behov för barn och elever med annat
modersmål än svenska fortsätter under året. Samtliga lärare i grundskolans åk 7 – 9 och
flertalet lärare på gymnasieskolans introduktionsprogram samt personer med direkt
skolutvecklingsansvar inom respektive verksamhet fortsätter att delta i språk- och
kunskapsutvecklande arbetssätt.

Digitalisering

Dagens elever lever i ett alltmer digitaliserat samhälle ochdärför behöver även Lindesbergs
kommun skolor utveckla digitala lärmiljöer. Även om skolans digitalisering kan upplevas som
tekniktung handlar den främst om att förändra arbetssätt och förbättra resultaten.
Regeringen har nyligen beslutat om förändringar i styrdokumenten kring digital kompetens
och vi behöver utveckla organisationen utifrån detta. Grunden är att ge barn och elever bra
förutsättningar att lära sig och att de har en digital kompetens med sig i studier och arbetsliv.

Lärares behörighet och kompetensförsörjning.

Alla lärare i grund- och gymnasieskolan måste ha behörighet i samtliga ämnen som de
undervisar i. Det här är en stor utmaning för kommunen som bär ansvaret för att detta
uppfylls.

Utveckling av elevhälsan

Elevhälsoplanen är en gemensam strategi för elevhälsoarbetet i hela förvaltningen. Att
utveckla elevhälsoarbetet i linje med elevhälsoplanen är viktigt de kommande åren. För ökad
måluppfyllelse är skolnärvaron central och elevhälsan har en central funktion i detta
strategiska arbete. Ennärvaroplan har tagits fram och den har förvaltningen börjat arbeta
efter under året. Vi kan redan nu se effekter av planen.



  

 

Utifrån det systematiska kvalitetsarbete som pågår inom förvaltningens 
verksamhetsområden följer här några exempel: 

Arbetet med att stärka måluppfyllelsen har intensifierats. En omorganisation inom 
grundskolan har skett, numera finns verksamhetschef och biträdande verksamhetschef. Syftet 
med detta är bland annat att skapa tydlig organisation och tydliggöra att arbetet mot ökad 
måluppfyllelse är viktig. Vidare sker en fortbildning av samtliga chefer i att stärka 
ledarskapet, detta genom en särskild metod. Trygga och kunniga ledare skapar 
förutsättningar för ökad måluppfyllelse på våra enheter. Cheferna genomgår en 
ekonomiutbildning för att bättre kunna förstå och utveckla sin verksamhet. 

Förskola 

Förskolan arbetar med att utveckla samsynen på syfte och genomförande av överlämnande 
mellan förskola och skola. Vidare sker en utveckling i sättet att bedöma språkförståelse och 
språklig medvetenhet. Förskolan arbetar med att utveckla metoder för att stärka barn med 
annat modersmål. Ett annat utvecklingsområde handlar om att hitta nya vägar i att rekrytera 
förskollärare och vikarier. 

Grundskola 

För grundskolans del handlar det om att hitta olika vägar till ökad måluppfyllelse. Att höja 
kvaliteten i undervisningen samt stärkt ledarskap i klassrummet är viktiga instrument. Vidare 
fortsätter arbetet med att utveckla nyanländas lärande. Satsningen "Skriva sig till lärande", en 
språkutvecklande metod där kontinuerlig social interaktion och samarbete mellan elever och 
lärare understödjs av digital teknik, fortsätter även 2019. Som en viktig del i utvecklingen 
finns även behov av förbättrad analys och resultatuppföljning kring elevernas resultat. 

Gymnasieskola 

I fokus för gymnasieskolan står arbetet för ökad måluppfyllelse och säkrad rekrytering av 
kompetent personal. Vidare behöver uppföljningen av och analys kring elevernas 
studieresultat förbättras. Det stärkta ledarskapet i klassrummet är även det något som 
verksamheten utvecklar under läsåret. 

Elevhälsa 

Även elevhälsans insatser fokuserar på att bidra till ökad måluppfyllelse. Arbetet med att 
stärka elevers närvaro med hjälp av närvaroplanen kvarstår. Ett systematiskt arbete med 
kvalitetssäkring av arbetet i den medicinska delen av elevhälsan ska fortsätta. 

9 Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 

Sammanfattning och viktiga händelser 

År 2019 inleddes med att flera nya tjänster var tillsatta och på plats. Även en nytillsatt nämnd 
fanns på plats efter valet 2018. Den gångna perioden har varit intensiv med utbildning av 
nämndens ledamöter och arbete med budget för 2020. 

Generellt ser man att den "rush" som har varit inom byggbranschen är på väg att mattas av, 
inkomna ärenden på bygglovssektionen har minskat med nästan 30%. Bedömningen är att 
det är en normal ärendemängd att hantera på antalet handläggare i verksamheten, det påvisar 
också de korta handläggningstiderna. Nästa utmaning är att få ordning på ekonomin inom 
ramen för bygglovshanteringen, med start omgående. 

Livsmedelskontrollen som för första gången kunde stoltsera med en kontrollskuld på noll i 
början på året, fortsätter med strålande resultat i enkätundersökningar och stabil tillsynstakt 
utifrån planeringen. 



  

 

Efter många års låg personalomsättning på miljökontoret har det nu kommit en topp, detta 
medför en omfattande rekryteringsprocess och flera vakanta tjänster under perioden. Nu 
gäller det att förvalta de positiva möjligheterna som nya medarbetare kan bidra med. Inom 
mätning- och kartverksamheten har två personer, mätchef och GIS-ingenjör, sagt upp sig, en 
på grund av pension respektive nytt jobb i annan stad. Detta sker i en förhållandevis sårbar 
verksamhet och arbetet är påbörjat att säkerställa verksamheten på sikt. 

Ekonomin ser övergripande bra ut, mycket på grund av vakanser och prövningsavgifter av 
engångskaraktär. Detta kan möjliggöra efterlängtade satsningar inom digitalisering. 

Ekonomi 

Det mest slående i driftredovisningen är stadsarkitektkontorets underskott, det är i huvudsak 
en nedgång i antal ärenden inom bygglov samt en taxa som underfinansierar verksamheten. 
Totalt sett justeras dessa underskott av sjukskrivningar och vakanser på andra enheter och av 
prövningsavgifter, så prognosen på helår är ett 0-resultat för verksamheten gemensamt för 
SBB-kommunerna. För Lindesberg specifikt är prognosen för helåret -0,5 miljoner. 

Ett förhandsbesked på minskad driftsbudget till 2020 och pågående tillsättning av vakanta 
tjänster, medför att åtgärder måste vidtas omgående för att hantera underskottet. Ny taxa för 
bygglov och strandskyddsdispenser är under behandling hos respektive kommunstyrelse i 
medlemskommunerna, målbilden är att den ska vara antagen till årsskiftet 2019/2020. 

  

Driftsredovisning (netto) 

Verksamhet Utfall Ack budget Avvikelse Helårsprognos 
Budget 

helår 

Budget-
avvikelse 

helår 

Nämnd, 
administration 

2,8 3,2 0,4 5,0 4,8 -0,2 

Mätningskontor 1,1 1,1 0,0 1,6 1,6 0,0 

Stadsarkitekt-
kontor 

2,0 1,0 -1,0 2,3 1,4 -0,9 

Miljökontor 1,0 1,5 0,5 1,8 2,4 0,6 

Livsmedel, 
alkoholtillstånd 

0,3 0,6 0,3 0,4 0,9 0,5 

Lindesbergs 
specifikt 

2,0 1,8 -0,2 3,2 2,7 -0,5 

Totalt 9,2 9,2 0,0 14,3 13,8 -0,5 

Verksamhet 

Verksamheten når nästan alla de mål som är uppsatta för den och i vissa fall överträffar man 
även målen. Även om något enskilt värde pekar snett, så görs bedömningen att de åtgärder 
som vidtagits är bättre för att nå målet. 

Värt att notera är en tydlig nedgång i sjukfrånvaro och arbetet fortsätter för att minska den 
ytterligare. Det gäller också att jobba proaktivt med långsiktigt hållbart arbetsmiljöarbete för 
att stävja sjukskrivningar tidigt. 

Måluppfyllelse 



Medborgarna upplever bra kommunal service med kvalitet

Nämndens mål Senaste analys Indikatorer Utfall Målvärde

Handläggningen är
rättssäker med bra
kvalitet och korta
handläggningstider

Målet får anses uppnått med
marginal och den löpande
verksamheten fungerar väl
under rådande omständigheter.
Efter många rekryteringar
2018 var förhoppningen att
2019 skulle bli ett lugnare år, så
har det inte blivit.
Miljökontoret har under många
år varit en enhet med mycket
liten personalomsättning, men
nu har det blivit ett flertal
rekryteringar under första
delen av 2019. Anställningar
pågår för fullt men det har
skapat vakanser mellan avslut
av tjänst till ny personal är på
plats, detta kommer sannolikt
påverka resultatet för
miljökontorets tillsynsplan
negativt.

Den 1 januari 2019 infördes
nya tidsfrister för
handläggningen av bygglov,
förhandsbesked och
anmälningsärenden. Ärenden
ska granskas inom tre veckor
från att de ankommer. Tydlig
prioritering har gjorts av
granskning av nya ärenden
vilket har resulterat i aningen
längre handläggningstider på
bygglov då det dröjerlängre
innan inkomna
kompletteringar granskas och
lov kan skrivas.
Handläggningstiden för bygglov
är dock fortsatt stabilt låg, dock
har inkommande ärenden
minskat med ca30 %.

Livsmedelskontrollen har
genomförts enligt plan, 95 % av
planerad tid är utförd. Tillsynen
av alkohol, tobak och receptfria
läkemedel följer planeringen
och handläggningstiderna följer
uppsatta mål.

Handläggningstid för
bygglov

4,8 v 5 v

Handläggningstid för
anmälningar enligt
miljöbalken

4 v 4 v

Kontrollskuld till
livsmedelsföretag

Handläggningstid för
stadigvarande
serveringstillstånd

1 mån 2 mån

Handläggningstid för
tillfälliga
serveringstillstånd till
slutet sällskap

2,75
dgr

14 dgr



Lindesberg kommun är en attraktiv arbetsgivare

Nämndens mål Senaste analys Indikatorer Utfall Målvärde

Samhällsbyggnadsförva
ltningen Bergslagen är
en attraktiv
arbetsgivare

Utvecklingsarbetet på
förvaltningen är påbörjat och
kommer vara ett långsiktigt
arbete för att skapa en
arbetsplats som är attraktiv
med medarbetare som ser fram
att gå till jobbet.

Sjukfrånvaron har glädjande
nog minskat sedan senaste
mätningen, men är fortsatt hög
relativt övriga delar i
kommunen. Fortsatt fokus är
rehabilitering för
långtidssjukskrivna och
arbetsmiljöarbete, för att på
sikt återkomma i tjänst samt
proaktivt stävja
sjukskrivningar.

Andel
tillsvidareanställda
med
heltidsanställning (%)

94% 66 %

Andel medarbetare
med en
tillsvidareanställning
(%)

94% 90 %

Sjukfrånvaro hos
medarbetare (%)

5,85 % 5 %

Resultat i
medarbetarenkätens
fråga om uppföljning
och utvärdering av
enhetens mål (poäng
av 5)

4,5

Resultat i
medarbetarenkätens
fråga om att se fram
emot att gå till arbetet
(poäng av 5)

4,5

Lindesbergs kommun är attraktiv för nya och befintliga företag

Nämndens mål Senaste analys Indikatorer Utfall Målvärde

Förvaltningen är
tillgänglig för
medborgare och
företag

Målet anses delvis uppnått.
Samhällsbyggnad Bergslagen
har ett gemensamt
servicecenter för att öka
tillgängligheten för kunderna.
Samarbetet mellan förbund och
förvaltning behöver dock
kontinuerligt utvecklas och
förbättras.

Det är svårare med den fysiska
tillgängligheten. Lokalerna är
inte anpassade för att ta emot
spontanbesök och är generellt
otillgängliga i modernt
avseende, vilket gör att
förvaltningen i första hand
arbetar med att ta emot bokade
besök. Förvaltningen ska inom
1–2 år försöka hitta nya lokaler
som är mer
tillgänglighetsanpassade.

Användning av e-tjänster för
bygglov har ökat och når för
första gången nämndens
målvärde. Ambitionen är att
öka andelen ännu mer, vilket
innebär mer marknadsföring
och även införande av digitalt

Andel av de som
skickar in en enkel
fråga via e-post som
får svar inom två
arbetsdagar (%)

96 %

Andel av de som tar
kontakt med
förvaltningen via
telefon som får ett
direkt svar på en
enkel fråga (%)

75 %

Andel som använder
e-tjänster

18 % 10 %

Nöjd-Kund-Index i
undersökningen Insikt
(index av 100)

NKI69 NKI72
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arkiv/mellanlagring för att få
handläggningsvinster med e-
tjänster.

Nämndens mål för kundnöjdhet
nås inte riktigt,
utvecklingsarbetet för att öka
tillgängligheten, bättre
information och ökat
kundfokus kommer vara en
viktig del av arbetet framåt. I
undersökningen ingår de som
haft ärenden inom
verksamheterna bygglov, miljö
och hälsa, livsmedelskontroll,
samt alkoholtillstånd.
Resultatet visar en förbättring
jämfört med föregående år,
bygglov och miljötillsynen
backar något medan
livsmedelskontrollen och
handläggning av
alkoholtillstånd ökar markant.
Mätningen visar att den
upplevda kundnöjdheten skiljer
sig kraftigt åt mellan
kommunerna i Bergslagen trots
en likvärdig handläggning.

Medborgarna upplever att de är delaktiga i kommunens verksamheter

Nämndens mål Senaste analys Indikatorer Utfall Målvärde

Medborgarna har
tillgång till rätt
information

Beslut har fattats att all
information från
Samhällsbyggnad Bergslagen
skagå via respektive varje
kommuns egna hemsida,
arbetet med att införliva detta
är uppstartat och kommer att
driftsättas under första
halvåret2020.Informationsträff
ar för livsmedelstillsynen är
uppskattade och kommer
fortsätta som vanligt, däremot
har uppslutningen på
motsvarande möte avseende
bygglov varit sämre. Därför har
förvaltningen valt att satsa på
informationsfilm istället och
det har varit mycket
uppskattat, även av externa
parter som har frågat om de får
nyttja materialet i
utbildningssyfte. Arbetet med
att utveckla bra
informationsfilmer ska
fortsätta och om möjligt
intensifieras.

Webbindex, sökbarhet
på webbplatsen

90 %

Antal
informationsmöten
för allmänhet och
företag för livsmedel
och bygglov.

2 st 4 st



Lindesbergs kommun har en hållbar ekologisk utveckling

Nämndens mål Senaste analys Indikatorer Utfall Målvärde

Förvaltningen har
kompetens för att
arbeta för ett hållbart
samhälle

Målet bedöms vara uppnått.
Samtliga
samverkanskommuner har
reviderat sina översiktsplaner. I
arbetet med dessa görs
ställningstaganden kring
hållbar utveckling och hur detta
ska åstadkommas via
användningen av mark och
vatten. Dokumentet är sedan
vägledande för efterkommande
kommunala beslut. Personalen
på planavdelningen anses ha en
god kunskap om hur man
arbetar för ett hållbart
samhälle och verkar för att
synliggöra detta i de
planhandlingar som tas fram,
detta är också en viktig aspekt i
vår rekryteringsprocess.

Planeringspersonal
har kompetens för hur
man arbetar för ett
hållbart samhälle

100 %

Medborgarna ges förutsättningar för ett hälsosamt liv och tryggt åldrande

Nämndens mål Senaste analys Indikatorer Utfall Målvärde

Förvaltningen har
kompetens för att
skapatrygga miljöer

Målet bedöms vara uppnått.
Planavdelningen och
stadsarkitekt anses ha kunskap
kring hur trygga miljöer skapas
och verkar för att detta
uppmärksammas och säkerställs
i de projekt som handläggarna
deltar i. Samarbetet mellan
förvaltningen, näringslivsenheten
och samhällsbyggnadsförbundet
ska förstärkas när det gäller
gestaltning och utformning av
offentliga miljöer, där
trygghetsfaktorn är en av alla
parametrar för ett attraktivt
offentligtrum.
Hälsoskyddstillsynen har haft
fokus på rökfria miljöer i
samband med förskoleprojektet
och ett tidigare tillsynsprojekt
gällande skolor. Tillsynen har
inriktat sig på information till
verksamhetsutövare och
fastighetsägare, samt krav på
rökförbudsskyltar på skolgårdar
och förskolegårdar. Rökfria skol-
och förskolemiljöer ökar
tryggheten för barn och
ungdomar.

Samtliga förskolor har
haft tillsynsbesök för
inomhusmiljö i
Tillsynsprojekt
förskolor

100 % 100 %



  

 

Planerade förbättringsåtgärder 

Ett intensivt utvecklingsarbete har påbörjats inom verksamheten, allt från att undersöka 
möjligheten till nya mer tillgängliga lokaler till digitalisering av processer och en verksamhet 
med starkt kundfokus. Det finns också ett stort behov att strukturera de processer som går in 
i respektive kommuns egna processer, variationen kan ibland vara stor och då blir resultatet 
därefter. 

Allt utvecklingsarbete sker för att kunder och medborgare ska få en tjänst i världsklass, vi är 
en god bit på väg men det finns utrymme att bli ännu bättre. 

10 Revision 

Ekonomi 

Driftsredovisning (netto) 

Verksamhet Utfall Ack budget Avvikelse Helårsprognos 
Budget 

helår 

Budget-
avvikelse 

helår 

Revision 0,3 0,6 0,3 0,9 0,9 0,0 

Totalt 0,3 0,6 0,3 0,9 0,9 0,0 
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 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2019-10-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §175/19   Dnr: KS 2019/267 

 

Delårsrapport och Nämndernas 

verksamhetsberättelse januari-augusti 2019 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

 Godkänna delårsrapporten januari-augusti 2019. 
 

 Lindesbergs kommun tillskriver regeringen med 
anledning av den svåra planeringshorisont som 
kommunen befinner sig i beroende på Migrationsverkets 
förändrade verksamhet. Lindesbergs kommun drabbas 
hårt ekonomiskt med den minimala framförhållning 
Migrationsverket i dag har. Kommunerna borde även 
fortsättningsvis kompenseras av staten för de kostnader 
som är förknippade med Migrationsverkets verksamhet. 

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

 Barn- och utbildningsförvaltningen ska redovisa hur man 
arbetar för att öka måluppfyllelsen vid 
kommunstyrelsens sammanträde i november 2019. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Enligt kommunens årshjul upprättas delårsrapporten per 
augusti månad mot tidigare år juni månad. Tidpunkten har 
samordnats med de övriga kommunerna i norra Örebro län 
(KNÖL) och Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.  
 
Ny redovisningslag gäller från 1 januari 2019 för den 
kommunala redovisningen och delåret har till vissa delar 
anpassats efter denna. Som exempel kan nämnas 
redovisningsprinciper, uppställningar i siffermaterial, utökat 
innehåll i begreppet koncernen. Ytterligare anpassningar 
kommer att ske i årsredovisningen och i kommande års budget. 
De kommunala bolagen kommer under 2020 involveras i den 
nya styrmodellen. Då kommer bl a kopplingen till god 
ekonomisk hushållning på kommunkoncernnivå vara ett område 
som behöver utvecklas för att kommunens skall kunna leva upp 
till den nya lagstiftningen.  
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 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2019-10-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Delårsrapport har upprättats per sista augusti 2019. Resultatet 
uppgår till 24,7 Mnkr, vilket är en försämring med 24,2 Mnkr 
jämfört med samma period 2018. Resultatförsämringen 
förklaras främst med att verksamheternas kostnader har ökat 
med 3% (39 Mnkr), samtidigt som intäkterna minskat med 4% 
(9 Mnkr). Den största minskningen avser intäkter från 
Migrationsverket. 
 
Helårsprognosen visar ett resultat på 1 Mnkr och är 12,5 Mnkr 
sämre än budgeterat positivt resultat på 13,5 Mnkr. 
 
Resultatet vad gäller nämnder och styrelser redovisar 
underskott mot budget med 32,9 Mnkr. För vidare information 
om orsakerna till avvikelser hänvisar vi till delårsrapporten. 
 
Vid avstämning av det lagstadgade balanskraven ska resultatet 
justeras med de realisationsvinster som uppstått under året. 
Efter dessa balanskravs-justeringar redovisas ett noll resultat 
efter avrundning per Mnkr, men upprättad per tkr är resultatet 
positivt om än så litet. Balanskravet beräknas med 
helårsprognos därmed vara uppfylld.  
 
Investeringarna under perioden uppgår endast till 15,5 Mnkr att 
jämföra med budgeterade 125,5 Mnkr. Prognosen är att 66 Mnkr 
av investerings-budgeten kommer att förbrukas under 2019. Se 
vidare kommentarer i delårsrapporten. 
 
De övergripande målen, enligt Vision 2025 och antagen 
utvecklingsstrategi, visar hur målvärdet har uppnåtts per den 31 
augusti och med en kommentar om prognosen för att målet ska 
vara uppnått vid årets slut. Flera av indikatorerna går endast att 
mäta en gång per år, vilket gör att det är svårt att bedöma om 
målet kommer att uppfyllas under året. Med den information 
som finns bedöms ett av målen helt eller delvis uppnås under 
året, fyra bedöms delvis nås under året, samt fem av målen går 
inte att utvärdera alls. De finansiella målen är uppfyllda per 
2019-08-31. 
 
Koncernens resultat per sista augusti redovisar ett resultat på 
42,5 Mnkr att jämföra med 73,9 Mnkr föregående år. Nytt är 
Lindesbergs andel av Nerikes Brandkår ingår i koncernen. 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen kommer även att ingå fr 
o m årsredovisningen 2019. Jämförelsetalen från 2018 har inte 
korrigerats mellan åren, vilket framgår av 
redovisningsprinciperna. 
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 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2019-10-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Förvaltningens förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

 Godkänna delårsrapporten januari-augusti 2019. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Jonas Kleber (C) föreslår tillägg till förvaltningens förslag  
 

 Lindesbergs kommun tillskriver regeringen med 
anledning av den svåra planeringshorisont som 
kommunen befinner sig i beroende på Migrationsverkets 
förändrade verksamhet. Lindesbergs kommun drabbas 
hårt ekonomiskt med den minimala framförhållning 
Migrationsverket i dag har. Kommunerna borde även 
fortsättningsvis kompenseras av staten för de kostnader 
som är förknippade med Migrationsverkets verksamhet. 

 

Pär-Ove Lindqvist (M), Ulf Axelsson (V) och Jari Mehtäläinen 
(SD) föreslår bifall till Jonas Kleber (C) tilläggsförslag. 
 
Ordförande Irja Gustafsson (S) föreslår att kommunstyrelsen 
beslutar att barn- och utbildningsförvaltningen ska redovisa hur 
man arbetar för att öka måluppfyllelsen vid kommunstyrelsens 
sammanträde i november 2019. 
 
Beslutsgång 

 

Ordförande Irja Gustafsson (S) frågar om kommunstyrelsen kan 
besluta enligt förvaltningens förslag och finner att förslaget 
godkänns. 
 
Ordförande Irja Gustafsson (S) frågar om kommunstyrelsen kan 
besluta enligt Jonas Kleber (C) tilläggsförslag och finner att 
förslaget godkänns. 
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Irja 
Gustafsson (S) tilläggsförslag och finner att förslaget godkänns. 
_____ 

 
För kännedom: 

Alla nämnder och förvaltningar 
Ekonomienheten 
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2019-11-08  KS 2019/314 

 Kanslienheten 
Anna Nilsson 
 0581-810 30 
anna.nilsson@lindesberg.se 

  

 

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

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

Kommunfullmäktige 
 

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

Aspasjön i Gusselby 
 

Förslag till beslut 

 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Inger Griberg (MP) har inkommit med en motion där hon föreslår att 
kommunen ska upprusta badplatsen vid Aspasjön i Gusselby. 

 
 
Henrik Arenvang  Anna Nilsson 
Förvaltningschef   Handläggare 
 
 
För åtgärd: 

Kommunstyrelsen 
 
 
Bilagor: 

Motion KS 2019/314-1 
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2019-11-11  KS 2019/318 

 Kanslienheten 
Anna Nilsson 
 0581-810 30 
anna.nilsson@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 
 

Medborgarförslag om gång- och cykelväg Hagaberg-Björkhyttan-

Aspensäng 

 
Förslag till beslut 

 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 

 
En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där personen 
föreslår en gång- och cykelväg Hagaberg-Björkhyttan-Aspensäng. 
 
 

 
 
 
 
Anna Nilsson 
Handläggare 
 
 
För åtgärd: 

Kommunstyrelsen 
 
För kännedom: 

Medborgaren 
 
Bilagor: 

Medborgarförslag om gång- och cykelväg Hagaberg-Björkhyttan-Aspensäng 



Kontaktperson: Ärende:

Medborgarförslag angående
711 93 Lindesberg Cykelväg i Lindesberg NO

Tlf. 
Epost: Datum: 15 Oktober 2019

Behov av gång-/cykelväg för oskyddade trafikanter mellan Björkhyttan och
Björkhyttevägen/Björkhagaskolan och förslag på utformning av åtgärder.

Trafiksituation mellan Björkhyttevägen och Björkhyttan (Svarvarbacken) hösten 2019.

KS 2019/318-1



Kontaktperson: Ärende:

Medborgarförslag angående
711 93 Lindesberg Cykelväg i Lindesberg NO

Tlf. 
Epost: Datum: 29 Augusti 2018

Medborgarförslag till gång-/cykelväg i Lindesberg NO

I Lindesberg NO och vidare mot Björkhyttan finns ett vägparti som används flitigt av både gång 
och cykeltrafikanter. Säkerheten för nämnda trafikanter är dock ytterst undermålig i detta 
vägavsnitt, och det finns inte några som helst anordningar för att skydda dessa människoliv, sånär 
som på gatubelysning.  

Vägen som benämns Svarvarebacken (vägnr. 862) används dagligen av boende nära Lindesberg 
som ska ta sig till och från förskola, skola och jobb inne i staden. Vägen används också  flitigt av 
många Lindesbergare för vardagsmotion då de antingen går ”Aspensängsrundan” runt och kommer 
tillbaka till tätortsbebyggelsen vid Talbomsvägen, eller går in i skogen från Björkhyttan och går 
eller springer en runda vid Tackjärnshällarna och Strutstäppan.

Vägen används också av skolklasser från Björkhagaskolan och av förskolegrupper från förskolor i 
Hagabergsområdet vid flera tillfällen under året för utflykter och friluftsdagar för att komma ut i 
ovannämnda område. 

Trafikläget för Svarvarebacken/Björkhyttan

Just vägen ut från Lindesberg är kritisk ut säkerhetssynpunkt. Hastighetsbegränsningen är förvisso 
inte högre än 50 km/h, men många tycks hålla hastigheter som med råge överträffar detta. 
Problemet har påtalats för trafikverket men dessa har varit ovilliga att ordna med farthinder för att 
minska fartöverträdelserna. Detta är särskilt olyckligt eftersom vägen kröker som en s-kurva genom 
Björkhytte-by och sikten är skymd. Samtidigt är två busshållplatser belägna i detta trafikavsnitt, där 
barn varje dag tar sig till och från skolbussen. De som inte behöver korsa vägen på morgon får göra 
det vid hemfärden på eftermiddagen.

Obekräftade uppgifter gör dessutom gällande att vägen mellan Björkhyttan och Gusselhyttan 
används särskilt mycket av rattonyktra eftersom polisen sällan eller aldrig gör nykterhetskontroller 
längs denna, då detta prioriteras för andra infarter med större vägar till Lindesberg. 

Undertecknad har själv vid ett tillfälle haft en rattonykter som färdats längs nämnda väg och som 
sedan försökte gömma sig i trädgården för att undkomma polis, men misslyckades lyckligtvis. Vid 
ett annat tillfälle noterade undertecknad en kraftigt drogpåverkad yngling som fått motorstop längs 
vägen och som lyckligtvis inte fick igång sin bil igen. Till detta alla berättelser från andra som sett 
eller hört talas om dessa trafiksyndare.

Behov

Som nämndes i inledning så används vägen flitigt både av boende i Lindesberg och även av de som 
bor utanför och som ska ta sig in till Lindesberg gåendes eller med cykel. Det finns många 
barnfamiljer i närområdet i tätortsgränsen. Det är säkert flera bland dessa som idag inte går eller 
cyklar men som skulle göra det om det fanns bättre förutsättningar. Dessutom står nu ridhuset klart i
Norslund, vilket ytterligare ökar behovet att komma till och från detta. Här gäller det både vägar 
som gör att ryttare kan sig runt från ridhuset ridandes till Björkhyttan och vidare, och sedan tillbaka 



igen, så väl som för de som ska ta sig gåendes eller cyklandes till ridhuset från Björkhytte-hållet. 
Enligt uppgift värjer sig ryttare för att använda just Svarvarbacksvägen till Björkhyttan, eftersom 
det är svårt att komma av vägen där med häst, om man t.ex. får möte med fordon samtidigt som 
någon vill köra om. För detta finns det bätte möjligeheter efter Björkhyttan.

Förslag på åtgärder för att öka säkerhet och tillgänglighet

Här nedan lämnas förslag på olika åtgärder i prioritetsordning som även återges i karta i figur 1 
nedan. Förutom dessa prio-förslag så anbefalls generellt att man anlägger farthinder på de platser 
som anges i figur 1 och för de olika prioförslagen nedan.

Även iakttagna riskområden längs vägsträckor i området finns återgivna i kartan i figur 1.

Prio 1

Detta är en gång- och cykelväg som leder från vägkorsningen i Björkhyttan (Väg 
862/Aspensängvägen) parallellt längs med väg 862 och upp längs Svarvarbacken där den viker av 
och följer det som tidigare var en gång och cykelväg norr om radhusen (Svarvarbacken) så att den 
ansluter i den nordöstra kröken av Björkhyttevägen. Observera att det finns alternativa sträckningar 
där gång-/cykelvägen viker av från väg 862 mot Björkhyttevägen förbi radhusen (Prio 1 i Figur 1).

Förutom att farthinder anläggs före och efter den plats där gång-/cykelvägen kommer fram till 
vägkorsningen i Björkhyttan görs också en markerad plats (typ övergångsställe) där man kan 
passera väg 862 för att röra sig vidare mot Aspensäng. Det samma görs lämpligen i andra ändan av 
denna gång-cykelväg där den ansluter till och går över Björkhyttevägen till Hagabergsområdet.

Prio 2

Dessa utgörs av flera sträckningar:

*En gång- och cykelväg som anlsluter vid motsatta sidan kröken av Björkhyttevägen där 
sträckningen av ”Prio 1” tog slut ovan. Denna sträckning löper sedan söder ut längs Björkhytte- 
vägen och ansluter till den nyanlagda gång-/cykelväg som leder in till Björkhagaskolan och de nya 
cykelskjulen (Prio 2:1 i Figur 1).

Halva denna tänkta sträckning utgörs idag av gräsmatta/trottoar och den andra halvan utgörs av 
trottoar. Dessa borde utan stora svårigheter kunna göras om till en gång- och cykelväg, där de vägar 
som går tvärs denna lämpligen förses med farthinder.

I dagsläget utgör den långsträckta parkering som löper paralllellt med Björkhyttevägen färdväg för 
många barn i området som ska till Björkhagaskolan med cykel eller till fots. Detta får anses som 
mycket olämpligt, då det är en överhängande risk att man blir påbackad av fordon som ska backa ut 
från någon parkeringsplats (se figur 1).

*En gång-, cykel och ridväg som förbinder Björkhytte-by med Norslund och den nya 
ridanläggningen (se även under rubriken ”Behov” ovan) (Prio 2:2 i Figur 1). 

För att passa för häst så behöver inte denna väg vara asfalterad, men det vore bra med något 
någorlunda finkornigt material. Möjligen är behovet av vinterunderhåll och belysning på denna 
sträcka mindre, men sannolikt önskvärt med belysning.

Prio 3

*En kort sträcka som förbinder avlutet på gång-/cykelvägen längs Svarvarbacksvägen och den 
gång-, cykel och ridväg som leder fram till Björkhytte by från ridanläggningen vid Norslund. 
Observera att det finns några olika alternativ för hur dessa kan kopplas samman (Prio 3:1 i Figur 1).

*En gång- och cykelväg som anlsluter till motsatta sidan kröken av Björkhyttevägen där 
sträckningen av ”Prio 1” slutar i bostadsområdet Svarvarbacken och som i andra ändan sedan 
ansluter till den nyanlagda gång-/cykelväg som sträcker sig längs Lövstavägen på västra sidan av 
Hagabergsområdet och som leder vidare mot centrala Lindesberg (Prio 3:2 i Figur 1).



Figur 1. Kartskissen visar tänkta förslag för anläggande av gång-/cykelväg för att förbinda ett populärt gång och 
cykelstråk till Björkhyttan med det närverk som finns i Lindesbergstätort och framförallt för att göra det säkrare för 
oskyddade gång och cykeltrafikanter. 
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LINDESBERGS KOMMUN  SSAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

 

 

 

 
Medborgarförslag om fritidsverksamhet i tidigare 
Ramshyttans skolas lokaler 
 
Beslut 

Avslå medborgarförslaget om fritidsverksamhet i tidigare 
Ramshyttans skolas lokaler. 
 
 
Ärendebeskrivning  

 
Förslag till beslut 
 

 

 
 

  

KS 2019/238-6



LINDESBERGS KOMMUN  SSAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

 

 

 

Ledamöternas förslag till beslut 
 
Linda Svahn (S) föreslår att nämnden ska besluta enligt 
förvaltningens förslag till beslut. 
 

Magnus Storm (C) avstår från att besluta i ärendet. 
 
Anders Blank (V) avstår från att besluta i ärendet. 
 
Beslutsgång 
 

 
Reservationer 
 

_____ 
 
För kännedom: 
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Delårsbokslut 2019 
Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen 
 

Direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen får härmed 
avge delårsbokslut för perioden 2019-01-01 – 2019-08-31 

 

 

 

 

 

 

Antagen av Direktionen 2019-10-18  
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Allmänt om verksamheten 
Ändamålet med förbundets verksamhet är att tillhandahålla de tjänster som medlemskom-
munerna kräver för att fullgöra sina skyldigheter enligt respektive kommuns ambitionsnivå för 
den tekniska verksamheten och som är förenligt med de resurser som förbundet förfogar över. 

Respektive medlemskommun förbinder sig i ett långsiktigt åtagande att säkerställa förbundets 
utveckling och kompetensförsörjningen inom den tekniska verksamheten. 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens kansli är placerat i Pershyttan, Nora. 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens verksamheter 
Skattefinansierade verksamheter 

 Gata/Trafik 

 Park och Skogsförvaltning 

 Idrotts- och fritidsanläggningar 

 Lokalvård 

Avgiftsfinansierade verksamheter 

 Återvinning 

 Vatten och avlopp 

Organisation 
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Uppdrag och verksamhetsidé 
Vision 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ska verka för utökat samarbete mellan kommunerna, 
och vara den naturliga huvudmannen och samarbetspartnern som med hög kompetens och 
effektivitet utför tekniska uppdrag inom förbundets geografiska område med fokus på med-
borgarnytta och god miljö. 

Uppdrag och verksamhetsidé 

Förbundet ska uppfylla behoven av kommunalteknisk service med säkerställd kompetens 
genom att verka för en trygg och säker miljö, tillhandahålla friskt vatten, välskötta parker, gator 
och lokaler, bra fritidsanläggningar och avfallet på rätt ställe. 

Värdegrund 

Förbundets värderingar är: Förtroende, Öppenhet, Respekt och  Engagemang (FÖRE). Värde-
ringarna ska skapa en gemensam idé och kultur inom förbundet, samt hjälpa alla medarbetare i 
deras dagliga arbete. 

Medlemskommuner 
För de fyra medlemskommunerna – Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora – gäller en 

förbundsordning som bland annat reglerar hur verksamheten finansieras. 

De skattefinansierade verksamheterna finansieras genom driftbidrag från medlems-

kommunerna och de avgiftsfinansierade verksamheterna finansieras fullt ut via taxeintäkter. 

Gemensamma kostnader ska enligt förbundsordningen fördelas i förhållande till befolknings-

antalet i respektive kommun. 

Direktionen och Revision 
Direktionen är Samhällsbyggnadsförbundets politiska ledning som styr all verksamhet. 

Direktionens representanter utses av medlemskommunernas respektive fullmäktige. En för-

bundsordning reglerar förhållandena mellan förbundet och medlemskommunerna, avseende 

bland annat budgetprocess, verksamhetsplan och revision. 

Revisionen är vald av fullmäktige i respektive kommun och har till uppgift att granska direktion 

och verksamhet vid Samhällsbyggnadsförbundet. 

Direktionen har under årets första åtta månader haft sju sammanträden. 
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Politiska inriktningsmål  
Övergripande 

o Kunderna/medborgarna är nöjda med våra tjänster och service. 

o Vi kännetecknas av förtroende, öppenhet, respekt, engagemang och tillgänglighet. 

 

Ekonomi och effektivitet 

o Vi har en god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans. 

o Vi har ett effektivt resursutnyttjande av de tilldelade kommunala medlen. 

 

Miljö 

o Vi ska vara ett föredöme för det ekologiskt hållbara samhället. 

 

Rollen som arbetsgivare 

o Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare. 

o Vi är med och bygger ett socialt hållbart samhälle. 
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God Ekonomisk Hushållning 
Kommunallagen ställer krav på att budgeten ska innehålla finansiella och verksamhetsmässiga 
mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. 

God ekonomisk hushållning innebär att såväl Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens finan-
siella som verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamåls-
enligt, miljömedvetet och effektivt och att ekonomiska aktiviteter sker i enlighet med lagar, 
regler och etablerade normer. 

Finansiellt perspektiv 
Skattefinansierade verksamheter 

Balanskrav                                                                                                                                                      
Tidigare års resultat är reglerat av samtliga kommuner i enlighet med förbundsordningen. 
Balanskravet är därmed uppfyllt. 

Resultatkrav                                                                                                                                               
Förbundets skattefinansierade verksamheter finansieras med driftbidrag från medlems-
kommunerna. Resultatmålet för 2019 är ett nollresultat. Redovisade prognoser för de skatte-
finansierade verksamheterna visar ett negativt resultat. 

Avgiftsfinansierade verksamheter 

För verksamheterna som finansieras via avgifter – Återvinning samt Vatten och avlopp  – redo-
visas de slutliga resultaten i respektive kommuns redovisning. Prognosen visar en negativ 
avvikelse med 3 700 tkr mot budget. Målet är att över tid redovisa ett nollresultat.  

Verksamhetsmässigt perspektiv 
I förbundets övergripande mål beskrivs hur god ekonomisk hushållning uppnås genom att efter-
sträva en högre effektivitet samt att ha en långsiktigt god ekonomi. 

Verksamhetsmålen beskrivna under respektive process är utformade för att uppfylla förbundets 
övergripande mål. 

Förutom de redovisade målen utförs ett antal aktiviteter som syftar till god ekonomisk hushåll-
ning. Som exempel kan nämnas: 

 Utveckling av verktyg för långsiktig ekonomisk planering. 

 Utveckling av  nyckeltal i syfte att förbättra analys och planering. 

I förbundets Verksamhetsplan med mål 2019 anges fler aktiviteter som ska utföras för att målen 
ska uppnås. 
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Delårsresultat 
De skattefinansierade verksamheterna redovisar ett underskott på 2 000 tkr och de avgifts-
finansierade verksamheterna redovisar ett underskott på 4 600 tkr. De gemensamma verksam-
heterna visar ett underskott med 1 087 tkr som avser gemensamma kostnader som inte för-
delats ut till verksamheterna i delårsbokslutet. 

  

Över-/underskott för de avgiftsfinansierade verksamheterna redovisas i resp kommuns årsredovisning. 

 

Investeringsverksamhet 

Samhällsbygnadsförbundet har ingen egen investeringsverksamhet i anläggningar. 
Investeringar sker i fordon, maskiner och inventarier.  

Förbundet utför investeringsprojekt för medlemskommunernas räkning. Varje process ut-
arbetar förslag till investeringsbudget med fem års framförhållning som redovisas i respektive 
kommun. Den investeringsram som beslutas i kommunfullmäktige utgör sedan förbundets 
investeringsplan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

jan-aug jan-juni jan-juni

(Belopp i tkr) 2019 2018 2017

Nettoomsättning 199 563 135 916 129 763

Delårsresultat

Gemensamt -1 087 -4 424 -419

Skattefinansierat -2 000 -2 008 4 845

Resultat -3 087 -6 432 4 426
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Väsentliga händelser och framtida utveckling 
Gemensamt / Övergripande 

o Under våren beslutades om tillsättande av fyra nya avdelningschefer för den 
organisation som kommer att sjösättas under hösten. Avdelningarna är Vatten och 
avlopp, Återvinning, Lokalvård samt Gata, Park och Idrott (GPI). 

o Ett medlemsmöte ägde rum under maj månad där de fyra medlemskommunerna och 
representanter från kommunalförbundet träffades för att diskutera förbundets uppdrag 
och innehåll. 

Process Gata/Trafik 

o Vintervägsupphandlingen har slutförts i Nora, Ljusnarsberg och Hällefors. Kvarstår dock 
att lösa de sista skolorna och förskolorna i Lindesberg. 

o Omfattande snö- och halkbekämpning i alla medlemskommuner. 

Process Park/Skog 

o Omfattande barkborreangrepp till följd av fjolårets torka. 

Process Idrott 

o Stölder och skadegörelse vid tre idrottsplatser. 

Process Lokalvård 

o Under våren har förändringar i städfrekvenser genomförts vilket inneburit ändrade 
scheman och städtider. 

Process Återvinning 

o Förändring av öppettider på ÅVC’erna. 

Processerna VA-anläggning och VA-ledningsnät 

o Under våren har ombyggnation av Nora reningsverk och Lindesbergs reningsverk 
upphandlats genom ett partneringsavtal. 

o Som en följd av NIS-direktivet måste förbundet upprätta avtal med kommunerna som 
tillhandahåller nättjänsterna. 
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Driftredovisning 
Delårsresultat  

 

Delårsresultatet visar ett minus med 7,7 mnkr. De skattefinansierade verksamheterna visar ett 
negativt resultat på 2,0 mnkr, även de avgiftsfinansierade verksamheterna visar ett  negativt 
resultat, minus 4,6 mnkr. De gemensamma verksamheterna visar också ett minusresultat med 
1,1 mnkr vilka inte har fördelats ut i delåret. I årsbokslutet kommer samtliga gemensamma 
kostnader att fördelas ut på verksamheterna, vilket gör att helårsprognosen är ett nollresultat. 

Prognosen pekar mot ett minusresultat på 9,7 mnkr, vilket är 1,2 mnkr sämre än bokslutet för 
2018. För de skattefinansierade verksamheterna prognosticeras ett minusresultat på 6,0 mnkr 
och för de avgiftsfinansierade ett minus på 3,7 mnkr. 

Sammanfattning 
Planeringsavdelningen och Produktionsavdelningen  

Avdelningarna ska leda, utveckla och samordna verksamheternas processer utifrån ett helhets-
perspektiv och uppsatta mål. Produktionsavdelningen har dessutom ett övergripande drift-
ansvar. Arbetet med samordning, kompetensutveckling, omvärldsbevakning och kvalitets-
utveckling har fortsatt att utvecklas. 

Former för samnyttjande av resp avdelnings funktioner har utvecklats ytterligare. Förbättrings-
idéer och genomförda förbättringar dokumenteras för att synliggöra förbättringar och utveckla 
en lärande organisation. Arbetet med att förtydliga uppdragen för att effektivisera verksam-
heten samt öka medarbetarnas engagemang bedrivs via ledningsgruppen.  

Kompetensförsörjning är en viktig framgångsfaktor för framtiden. Att rekrytera utifrån ett lång-
siktigt perspektiv, behålla och utveckla rätt kompetenser i organisationen är viktigt för att 
uppnå satta mål.  

Projektenheten inom planeringsavdelningen arbetar i första hand med projektering, projekt-
ledning och upprättande av tekniska underlag samt upphandling av investeringsprojekt. 

Avdelningarnas funktioner ska jobba aktivt med omvärldsbevakning. 

Verksamhet/Process

(Belopp i tkr) Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Gemensamma verksamheter 45 261 46 348 -1 087 62 096 62 096 0 62 196 62 196 0

Skattefinansierat

Gata/Trafik 44 011 48 478 -4 467 45 933 45 933 0 45 933 51 183 -5 250

Park/Skog 14 911 11 767 3 144 21 118 21 118 0 21 118 21 118 0

Idrott 9 837 10 660 -824 13 805 13 805 0 13 805 14 055 -250

Lokalvård 31 581 31 435 147 46 541 46 541 0 46 541 47 021 -480

Summa 100 340 102 340 -2 000 127 397 127 397 0 127 397 133 377 -5 980

Avgiftsfinansierat

Återvinning 39 313 38 613 700 60 185 60 185 0 60 685 60 185 500

Vatten och avlopp 85 752 91 053 -5 300 127 625 127 625 0 130 275 134 475 -4 200

Summa 125 066 129 666 -4 600 187 810 187 810 0 190 960 194 660 -3 700

Totalt 270 666 278 353 -7 687 377 303 377 303 0 380 553 390 233 -9 680

Utfall 2019-08-31 Budget 2019 Prognos 2019
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Som ett stöd för att utveckla, följa upp och säkra kvaliteten i verksamheterna kommer avdel-
ningarna att systematiskt arbeta med kvalitet samt bidra till att utveckla och efterfölja de rutiner 
som finns. 

Process Gata/Trafik 

Verksamheten har varit ansträngd under våren med mycket planering och framtagande av olika 
cykelplaner, trafikplaner, och parkeringsplaner. Underhållsbeläggningar har forcerats fram i alla 
kommuner. Omfattande snö- och halkbekämpningsåtgärder har genomförts. Sandupptagning 
fungerade utan större avvikelser.  

Process Park/Skog  

Årets åtta första månader har präglats av en tidig och stark växtsäsong med både värme och 
regn. Många riskträd har åtgärdats och barkborreangreppen har varit omfattande efter fjolårets 
torka. 

Som en förbättring i parkverksamheten har pantrör och ett nytt aggregat för ogräsbekämpning 
med hetvatten införts. 

Naturvårdande åtgärder och underhåll i naturreservaten har utförts. 

Process Idrott  

På Fellingsbro idrottsplats har bevattningspumpen bytts och på badet ersattes värmeväxlaren 
med en ny. En ny trappa har byggts vid badet Pälsärmen i Lindesberg. I Nora vid Ängarnas 
fotbollsplaner har vattenrör lagats. Nya fönster har satts in i omklädningsrummen på Olovs-
vallen i Ljusnarsberg.  

På tre idrottsplatser i Lindesberg, Råssvallen, Vedevåg och Fellingsbro, har skadegörelse och 
stölder skett. 

Arbete med att hitta energibesparingar fortsätter. 

Process Lokalvård 

Utökad kemikaliefri städning inom flera verksamheter. Använda kemikalier ska i möjligaste mån 
vara miljömärkta. 

Logistiken avseende bilkörning mellan städobjekten är kartlagd och översyn av åkandet är 
påbörjad. 

Utökad dialog och kommunikation med kunderna. 

Process Återvinning  

Ökade antal kärlbyten har medfört utökning av tjänst. 

Ersättning för skrot som samlats in vid återvinningscentralerna har sjunkit under första delen av 
året. 

Under våren förändrades öppettiderna på återvinningscentralerna som en följd av tidigare 
genomförda kundenkäter. 

Arbete med att ta fram förslag på ett tätare samarbete inom bland annat avfallsinformation med 
övriga kommuner i Örebro län har inletts.  
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Process VA-anläggning och Process VA-ledningsnät  

Säkerhetsarbetet vid dricksvattenanläggningarna fortgår. Även förberedelserna för reserv-
kraftsanslutning till de mindre vattenverken fortsätter.  

Under hösten kommer även arbetet med att ta fram en regional vattenförsörjningsplan att 
påbörjas och för projektet är Länsstyrelsen den sammanhållande instansen.  

Under våren har förbundet jobbat vidare med uppdraget att hitta en långsiktigt hållbar vatten-
försörjning för Lindesberg och Nora. 

Förstudier inför ombyggnation av Lindesbergs reningsverk och Nora reningsverk pågår, detta 
sker i nära samarbete med upphandlad partneringsavtalskonsult. Förstudien innefattar fram-
tagande av detaljerad kostnadskalkyl och tidplan. 

För att minimera läcksökningsområdena och minska utläckage av dricksvatten undersöks 
kontinuerligt var på vattenledningsnätet flödesmätare ska installeras. Detta medför också att vi 
minskar vår belastning på vattentäkterna. 

NIS-direktivet trädde i kraft i hela EU under år 2018 och ställer krav på säkerhet i nätverk och 
informationssystem. VA-verksamheten omfattas av denna lagstiftning eftersom verksamheten 
levererar en samhällsviktig tjänst i form av dricksvatten.  

Framtid  

Samhällsbyggnadsförbundet är nästintill unikt i Sverige avseende bredden på kommunal-
tekniska verksamheter inom samma kommunalförbund. Många kommuner, både inom och utan-
för Sverige, har svårt att rekrytera teknisk personal inom det kommunaltekniska området. 
Kompetensbristen kommer sannolikt öka kommande årtionden. Förbundet har hittills lyckats 
med att rekrytera och behålla kompetent personal samt säkerställt entreprenörskraft genom 
offentliga upphandlingar. Förbundets storlek har varit en framgångsfaktor i detta arbete.  

Förbundet har i år varit verksamt i 16 år. Uppdraget har både utökats och förändrats under 
dessa år, både utifrån kommunala beslut men också ökade lagkrav. Kommande år kommer 
handla om att konsolidera och förtydliga förbundets uppdrag och verksamhet, dess organisation 
och ekonomiska förutsättningar. Ett nytt kvalitets- och miljöledningsarbete ska sättas på plats. 
En överenskommelse ska träffas med de fyra medlemskommunerna kring en ny ekonomi- och 
budgetprocess. Medlemskommunernas uppsiktsplikt ska förtydligas och förbundets intern-
kontroll ska stärkas. 

Stora framtida investeringsbehov inom bland annat vatten & avlopp, återvinning och gata ligger 
framför verksamheterna och förbundet arbetar med att ta fram en beräkningsmodell som 
ytterligare tydliggör behoven. Ökade säkerhets- och miljökrav samt att planera för klimatför-
ändringar ökar underhållskostnaderna väsentligt kommande år. 

 

Verksamhetsmål - Gemensamma   

 Av kommuninvånarna ska 70 % uppleva att de fått ett bemötande i kontakten med 
Samhällsbyggnadsförbundet som kännetecknas av tillgänglighet, förtroende, 
öppenhet, respekt och engagemang, FÖRE. 
Mätning genomförs under hösten och redovisas i Årsbokslutet. 
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 Den totala sjukfrånvaron ska minska med 0,5 procentenheter jämfört med 2018. 
Under årets första åtta månader minskade sjukfrånvaron med 0,6 procentenheter. 
Målet kommer troligtvis att uppnås. 

 Tydliggöra resursutnyttjandet över kommungränserna och mellan de olika 
verksamheterna. 
Arbetet med att utveckla samarbetet mellan processerna har fortsatt. Samordning av 
gemensamma resurser har ökat, främst mellan Gata/Trafik och VA. Miljösamordnarna 
driver förbundets miljöarbete ur ett helhetsperspektiv. 
Målet kommer troligtvis att uppnås. 

 Kompetensförsörjning på definierade bristtjänster. 
Redovisas i Årsbokslutet. 

 Kontaktytan med relevanta lärosäten ska öka. 
Redovisas i Årsbokslutet. 

 I medarbetarenkäten 2019 ska Nöjd-Medarbetar-Index, NMI, vara lika med eller 
högre än 75 %. 
Medarbetarenkäten kommer inte att genomföras under verksamhetsåret. Enkäten 
kommer att genomföras under år 2020. 

 Förbundet ska erbjuda heltid som norm. 
Redovisas i Årsbokslutet. 
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Personal 

Personalförsörjning 

Under perioden januari till augusti 2019 slutade totalt nio personer inom förbundet sina 
tillsvidareanställningar, sju personer gick till annan arbetsgivare, en gick i pension och en 
slutade av annan orsak. 

Under samma period har nio tillsvidaretjänster tillsatts, en på planeringsavdelningen och åtta 
inom produktionsavdelningen. 

 

 

Övertid 

Totalt har antalet övertidstimmar under perioden fram till sista augusti minskat med 378 tim-
mar i jämförelse med perioden jan-aug förra året. I nedanstående tabell redovisas mer- och 
övertid. Minskningen har till största delen skett inom planeringsavdelningen.  

 

 
Lönebildning och löneutveckling 

Lönerevisionsarbetet har slutförts. För de tillsvidareanställda inom förbundet blev utfallet för 
tjänstemän 2,3 procent och för medarbetare inom kommunals avtalsområde 2,1 procent. Det 
totala utfallet för förbundet blev 2,18 procent. 

Kommunals medlemmar bidrar varje år med en centralt fastställd summa per medlem till 
potten. 2019 var den summan 540 kr per medlem. Utöver detta gav det centrala avtalet för 
Kommunal ett extra utrymme om 0,3 procent att fördela till medlemmar med yrkesutbildning, 
specialistkunskap eller som på ett positivt sätt bidragit till verksamhetens mål och resultat.   

Ett långsiktigt projekt med syfte att se över förbundets totala arbete med lönesättning startas 
under hösten 2019. Bland annat ingår att tydliggöra det systematiska lönebildningsarbetet och 
stärka dialogen mellan medarbetare och chef i projektet. 
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Sjukfrånvaro  

 

Den totala sjukfrånvaron inom förbundet den sista augusti är 6,4 %. En minskning med 0,6 proc-
entenheter jämfört med helår 2018. Som jämförelse var halvårsresultaten för de två senaste 
åren 6,9 % resp 7,0 %. Trenden tidigare år har varit att den totala sjukfrånvaron ökat det första 
halvåret för att sedan sjunka andra halvåret. Därför är minskningen fram till nu särskilt positiv. 

Andelen långtidssjuka - sjukskrivna minst 60 dagar - har ökat med 7,5 procentenheter jämfört 
med 2018. Kvinnornas långtidssjukfrånvaro har ökat med 7,2 procentenheter och männens har 
ökat med 5,6 procentenheter jämfört med föregående år.  

 

 

Sjukfrånvaron uppdelat på kön visar en minskning för kvinnor och en ökning för män sedan 
årsskiftet. Kvinnornas sjukfrånvaro har minskat med 2,4 procentenheter medan männens har 
ökat med 1,2 procentenheter. Differensen mellan könen är nu 0,7 procentenheter och har 
därmed minskat avsevärt. 
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Vid analys av åldersindelad sjukfrånvaro för perioden fram till sista augusti konstateras att 
åldersgruppen 30-49 år har ökat 0,3 procentenheter medan övriga två åldersgrupper minskat i 
sjukfrånvaro. Minskningen i de övriga två grupperna är över 1 procentenhet. Högst sjukfrånvaro 
finns i gruppen >=50 år vilket även var fallet år 2018.  

Vid granskning av den gruppindelade sjukfrånvaron uppdelat på kön kan den högsta sjukfrån-
varon, 8,6 %, ses hos män i åldersgruppen >=50 år jämfört med tidigare då den högsta frånvaron 
varit för kvinnor <=29 år. Även gruppen kvinnor 30-49 år har en högre sjukfrånvaro, 7,4 %, än 
kvinnor <=29 år.  
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Gemensamma verksamheter   

 

Direktion, Revision och Stab 
Staben ska svara för 

 Funktioner av gemensam karaktär såsom: ekonomi, servicecenter, information, 
personaladministration etc. 

Verksamhetsredovisning  

Staben har skapats för att säkerställa en effektiv hantering av gemensamma funktioner där 
kundfokus och framförhållning är vägledande. Staben består av funktionerna ekonomi, service-
center, information, personaladministration och nämndadministration.  

Ekonomi 

Under årets åtta första månader har arbetet med att förbättra och effektivisera de administra-
tiva rutinerna samt att utveckla uppföljningar och analyser fortsatt. 

Arbetet med att få fler leverantörer att övergå till elektroniska fakturor har fortsatt. 

Planerings- och budgetdialogen för 2020-2022 är påbörjad. Dialogerna genomförs enligt fast-
ställd dialogplan. Dialogmaterialet har fortsatt att utvecklas med tydligare konsekvensbeskriv-
ningar för alla volym- och verksamhetsförändringar. Detta för att tydliggöra konsekvenser för 
kommande drift vid utökning/avveckling av verksamheter och för konsekvenser av uteblivna/ 
neddragna investeringar. 

Servicecenter  

Samhällsbyggnad Bergslagens Servicecenter är gemensamt för förvaltningen och förbundet. 
Servicecenter är ”en-väg-in” för medborgare och kunder till båda organisationerna med syftet 
att vara tillgängliga, få en bättre ärendehantering samt att avlasta handläggarna. 

Servicecenter har hand om fakturering och abonnemang för vatten, avlopp, slam och avfall. Även 
frågor och felanmälan kring gator, trafik, park och skog hanteras av servicecenter. Inom trafik-
området handläggs parkeringstillstånd för funktionshindrade och inom gata handläggs och 
beslutas grävtillstånd samt yttranden kring upplåtelse av allmän platsmark. 

Arbetet med och utveckling av felanmälan- och debiteringssystemet fortsätter. Synpunkter och 
felanmälan kan göras via e-mail, app eller telefonsamtal.  Även via ”Mina Sidor” kan ärenden 
kring abonnemang och fakturor hanteras. 

Verksamhet

(Belopp i tkr) Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Direktion 0 478 -478 0 665 -665 0 665 -665

Revision 0 353 -353 0 340 -340 0 440 -440

Stab 12 469 11 444 1 025 18 060 17 055 1 005 18 160 17 055 1 105

Planering 3 833 3 918 -85 6 140 6 140 0 6 140 6 140 0

Produktion 28 959 30 155 -1 196 37 896 37 896 0 37 896 37 896 0

Summa 45 261 46 348 -1 087 62 096 62 096 0 62 196 62 196 0

Utfall 2019-08-31 Budget 2019 Prognos 2019
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Kundnöjdhetsmätningen för 2018 visade att kundernas betyg för upplevt bemötande, 
lyhördhet/förståelse, engagemang, kunskap hos medarbetarna och förmågan att inge förtroende 
höjts från föregående mätning med flera procentenheter. 

Systematiskt arbete  

Inom staben har arbetet med att höja kvalitet och säkerhet fortsatt genom införande av nya 
rutiner och processer. 

Framtid och verksamhetsutveckling 

Organisationen kommer att utvecklas vad gäller servicecenter, fakturering och övrig kommuni-
kation med allmänhet och kunder. Utvecklingen av hemsidan är ett led i detta. Införandet av 
SMS-tjänster och e-tjänster är en kvalitetshöjning och ger ökad kommunikation och service till 
medborgarna. 

Förbundet måste ta ställning till medverkan inom olika sociala medier. 

 

Verksamhetsmål  

 Säkerställa utfallen som ligger till grund för prognoserna. 
Arbetet är påbörjat med att utveckla rapporter som visar trender och sannolika 
utvecklingar. 
Målet kommer delvis att uppnås. 

 Stämma av och justera tidsredovisningen löpande under året. 
Avstämningar sker nu tre gånger per år. 
Målet kommer delvis att uppnås. 
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Avdelning Planering   
Avdelningen ska svara för 

 Att leda, utveckla och samordna verksamheternas processer utifrån ett 
helhetsperspektiv. 

Verksamhetsredovisning    

Planeringsavdelningen verkar för att de olika funktionerna inom avdelningen kan nyttjas inom 
flera processer samt underlättar och stimulerar samarbetet mellan processerna. 

På planeringsavdelningen finns kvalitetsledning för de sju processerna Gata/Trafik, Park/Skog, 
Idrott, Lokalvård, Återvinning, VA-ledningsnät och VA-anläggning. Inom varje process ansvarar 
kvalitetsledaren för långsiktig planering och utveckling samt investeringsåtgärder. Kvalitets-
ledaren upprättar även budget samt ansvarar för uppföljning, såväl ekonomisk som kvalitets-
mässig i respektive process.  

Projektenheten inom avdelningen arbetar i första hand med projektering, projektledning och 
upprättande av tekniska underlag samt upphandling av de investeringsprojekt som förbundet 
utför på uppdrag av respektive kommun. Projektenheten arbetar även med utredning av nya 
verksamhetsområden för VA-verksamheten och förstudier för kommande ombyggnationer av 
ledningsnät, vägar, busshållplatser mm. I projektenheten arbetar även vatten- och miljötekniker. 
De projekt som är färdigställda hittills i år är: 

 Fyra minireningsverk som påbörjades i fjol.  
 Överföringsledning från Ramsberg till Gammelbo för vatten och avlopp. 
 Byte av befintligt VA-ledningsnät vid Linnskällvägen i Grythyttan. 
 Byte av avloppsledning från Mossgruvan till Ställdalen. 
 Lekplats vid Skottbackarna i Lindesberg. 

 

Inom avdelningen finns också övriga planeringsfunktioner såsom miljöhandläggare, planerare, 
belysningsansvarig, kommunekolog, trafikingenjör, teknisk handläggning, GIS (geografiska 
informationssystem) och upphandlare.  

För upphandlingar som påbörjas efter 1 april 2019 är förbundet skyldigt att kräva elektroniska 

fakturor enligt: Lag om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling. För att underlätta 

för offentlig förvaltning att digitalisera verksamheten har en särskild myndighet bildats, DIGG - 

Myndigheten för digital förvaltning. Myndigheten ska stödja utvecklingen och har ett samlat 

ansvar för frågorna så att en tydligare styrning skapas mot de mål som regeringen satt upp. 

Förbundet har, för att bättre kunna möta företagens önskemål och åsikter kring ställda krav i 

upphandlingar, under november 2018 hållit ett möte där entreprenörer fick möjlighet att lämna 

synpunkter på dåvarande vintervägsavtal. Många bra idéer och förslag mynnade ut i en upp-

handling som under våren 2019 resulterade i flera avtal med lokala entreprenörer.  

Utöver upphandling av vinterväghållning har bl a följande upphandlingar genomförts: 

 Partnering för ombyggnation av reningsverket i Nora och eventuellt i Lindesberg 

 Slåtterarbeten 

 Flygning och inmätning 

 Elektronisk körjournal 
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Arbetet med att riskbedöma förbundets kemikalier och kemiska riskkällor har påbörjats under 
våren. Varje enskild kemikalie ska dokumenteras och bedömas för att få fram riskfaktorer 
avseende arbetsmiljö, yttre miljö, kvalitet och brand. En åtgärdsplan kommer under hösten att 
tas fram för att genomföra eventuella åtgärder som framkommer utifrån riskbedömningen.   

Kompetensförsörjning  

Utbildningsbehoven ses kontinuerligt över vid medarbetarsamtalen som genomförs varje år och 
sammanställs därefter inför kommande år. 

Systematiskt arbete 

Systematiska arbetsmiljöarbetet har utförts enligt upprättad handlingsplan. 

Framtid och utveckling 

Former för samnyttjande av avdelningens funktioner är under ständig utveckling. Förbättrings-
idéer och genomförda förbättringar dokumenteras för att synliggöras och utveckla en lärande 
organisation. 

Kompetensförsörjning är en viktig framgångsfaktor för framtiden.  Att rekrytera utifrån ett lång-
siktigt perspektiv, kunna behålla och utveckla rätt kompetenser i organisationen är viktigt för 
att uppnå de satta målen.  Att attrahera, rekrytera och behålla personal samt att utveckla kom-
petens är ett arbete som behöver utvecklas. 

Avdelningens funktioner ska arbeta aktivt med omvärldsbevakning för att erhålla kunskap om 
den utveckling som sker i samhället och som påverkar organisationens processer. Detta ska ske 
systematiskt genom exempelvis fysiska möten, branschspecifika konferenser, litteratur mm.   

För att främja kunskapsutbyte, utveckling och samarbete både inom förbundet, lokalt, regionalt 
samt nationellt och internationellt är samverkande nätverk en viktig del. Avdelningen ska aktivt 
medverka till att sådana nätverk skapas. 

Som ett stöd för att utveckla, följa upp och säkra kvaliteten i verksamheten kommer avdelningen 
att systematiskt arbeta med kvalitet samt bidra till att utveckla och efterfölja de kvalitetssystem 
som finns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Delårsbokslut 2019 

20 

 

Avdelning Produktion  

Avdelningen ska svara för 

 Ett övergripande driftansvar samt att leda, utveckla och samordna verksamheternas 
processer utifrån ett helhetsperspektiv. 

Verksamhetsredovisning  

Produktionsavdelningen ska verka för att de olika funktionerna inom avdelningen kan användas 
inom flera processer samt även underlätta och stimulera samarbetet mellan processerna utifrån 
ett helhetsperspektiv. 

Avdelningen omfattar sju processer: Gata/Trafik, Park/Skog, Idrott, Lokalvård, Återvinning, VA-
ledningsnät och VA-anläggning. Inom varje process ansvarar kvalitetsledaren för långsiktig plan-
ering och utveckling samt investeringsåtgärder inom respektive verksamhetsområde. Kvalitets-
ledaren upprättar även budget för respektive process samt ansvarar för uppföljning, såväl 
ekonomisk som kvalitetsmässig.  

Verksamheternas utgångspunkt inom de skattefinansierade verksamheterna är funktions-
beskrivningar och uppsatta mål. Detta görs inom ramen för tilldelade medel. Stort fokus har 
lagts på samarbetet i och mellan de olika processerna och att hitta samverkan som leder till ökad 
effektivitet. En tydlig förändring mot tidigare år är att samarbetet mellan processerna VA och 
Gata/Trafik har ökat. Detta genom att betydligt fler transporter sker i egen regi. 

Arbetet med förvaltning av förbundets fordon och maskiner har fortsatt i enlighet med fattade 
beslut. Ett system för digitala körjournaler har införskaffats och håller på att installeras i alla 
fordon.  

Vissa besparingar har genomförts inom lokalvårdsverksamheten vilket inneburit bl a ändringar 
av städfrekvenser som påverkar arbetsmiljön. 

Praktikenheten bidrar till kommunernas AME-verksamheter och utför driftåtgärder som ej ryms 
inom ramen. Inom praktikenheten har under årets första åtta månader 58 personer varit syssel-
satta kortare eller längre tid. Åtta personer har varit praktikanter från yrkeshögskolor och 50 
personer via Arbetsförmedlingen. 

Kompetensförsörjning 

Ett urval av genomförda utbildningar under årets åtta första månader: 

 Arbete på väg 
 Dricksvattenhygien 
 Planskötsel av naturgräs 

Syftet med utbildningarna har varit att säkerställa att personalen har rätt kompetens utifrån 
arbetsmiljö och nya lagkrav. Utbildningarna är även ett led i de kompetensutvecklingsplaner 
som upprättas i samband med medarbetarsamtalen. 

Rekrytering 

Hittills har avdelningen lyckats anställa personal i den omfattning som behövts. Dock finns stora 
utmaningar inom förbundets verksamhetsområden att både behålla personal och att rekrytera 
nya medarbetare med rätt kompetens. 
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Systematiskt arbete 

Arbetsmiljöarbetet är ständigt i fokus. Mycket arbete har lagts ner på att utveckla det systema-
tiska arbetsmiljöarbetet. 

Skyddsronder, brandskyddskontroller och större händelser av övergripand karaktär följs upp på 
APT med arbetsledarna. Tillbud och avvikelser följs upp på respektive APT samt tas upp på för-
bundsrådet.  

Framtid och verksamhetsutveckling   

Maskin- och fordonsanskaffning de kommande åren kommer fortsatt vara en viktig del för att 
säkerställa att arbetet kan genomföras både resurseffektivt och med god arbetsmiljö. Under de 
första åtta månaderna har ett flertal nya maskiner resp fordon anskaffats inom VA, Gata/Trafik 
och Park/Skog vilket underlättat arbetet och förbättrar arbetsmiljön.  

Arbetet med omvärldsbevakning fortsätter i syfte att erhålla kunskap om den utveckling som 
sker i samhället och som påverkar verksamheten. För att främja kunskapsutbyte, utveckling och 
samarbete både inom Samhällsbyggnadsförbundet, lokalt, regionalt och nationellt är samverk-
ande nätverk en viktig del. 
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Process Gata/Trafik 
Processen  ska svara för 

 Skötsel av allmän platsmark på gator och torg.  
 Vägbelysning på det kommunala vägnätet, befintlig belysning på det enskilda vägnätet 

samt viss belysning på det statliga vägnätet. 
 Utförande av yttre skötsel och markarbeten åt andra processer, medlemskommuner  och 

övriga uppdragsgivare. 
 Trafikfrågor, parkeringsövervakning, lokala trafikföreskrifter, TA-planer (trafikanord-

ningsplaner). 

Verksamhetsredovisning  

 

Hällefors: På grund av en vinter med mycket snöröjning och halkbekämpning beräknas helårsprognosen 
överstiga budget med ca 800 tkr i Hällefors kommun. 

Lindesberg: På grund av en vinter med mycket snöröjning och halkbekämpning beräknas helårsprog-
nosen för vinterväghållningen överstiga budget med ca 2 000 tkr i Lindesbergs kommun. Prognos för de 
beslutade besparingarna på 600 tkr kommer i nuläget visa en negativ avvikelse på ca 450 tkr. Planerade 
besparingar är bl a att en person är utlånad till park under sommarsäsongen, hålla igen på sommarunder-
håll och inga vägslänter kommer att slås.  
Gata har fått utökad kostnad för vikarierande arbetsledare mellan april och september. 

Ljusnarsberg: På grund av en vinter med mycket snöröjning och halkbekämpning beräknas helårs-
prognosen för vinterväghållningen överstiga budget med ca 1 000 tkr i Ljusnarsbergs kommun. 

Nora: På grund av en vinter med mycket snöröjning och halkbekämpning beräknas helårsprognosen för 
vinterväghållningen överstiga budget med ca 1 000 tkr i Nora kommun. 

 

Gata/Trafik  

Process Gata/Trafik ansvarar för drift av all allmän platsmark inom områdena gator (31 mil 
asfaltsväg, 8 mil grusväg och 15 mil gång- och cykelväg), broar (52 stycken) och belysnings-
anläggningar (ca 16 000 belysningspunkter). Målet är att dessa sköts enligt uppdrag och att stor 
vikt läggs på kompetens, kvalitet, utveckling och ekonomi samt estetiska och miljömässiga 
aspekter. Verksamheten är även väghållningsmyndighet och ansvarar bl a för parkeringsöver-
vakning, P-tillstånd för funktionsnedsatta, godkännande av trafikanordningsplaner och lokala 
trafikföreskrifter.   

Beläggningsarbeten (underhållsbeläggningar) har utförts i all fyra medlemskommuner under 
våren. 

Stationsvägen i Hällefors har färdigställts.  

Kommun

(Belopp i tkr) Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Gemensamt 5 685 5 686 -1 7 777 7 777 0 7 777 7 777 0

Hällefors 6 405 6 423 -18 7 217 7 217 0 7 217 8 017 -800

Lindesberg 18 359 20 081 -1 722 18 117 18 117 0 18 117 20 567 -2 450

Ljusnarsberg 6 692 7 942 -1 250 5 438 5 438 0 5 438 6 438 -1 000

Nora 6 870 8 346 -1 476 7 384 7 384 0 7 384 8 384 -1 000

Summa 44 011 48 478 -4 467 45 933 45 933 0 45 933 51 183 -5 250

Utfall 2019-08-31 Budget 2019 Prognos 2019
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Cykelplan, parkeringsplan och trafikplan har tagits fram för Nora kommun. För Hällefors och 
Ljusnarsbergs kommuner har förslag till cykelplan tagits fram och lämnats till kommunerna.  

Verksamheten har varit delaktig i trafikutredning för nordvästra Lindesberg under våren.  

Den snörika vintern/våren innebar omfattande snö- och halkbekämpning. 

Sandupptagningen fungerade utan större avvikelser dock uppstod lite problem med leveranser 
av vägsalt för dammbindningen av grusvägar och färdigställandet blev något försenat denna vår. 

Systematiskt arbete 

Processen har upprättat översiktliga riskbedömningar för de olika aktiviteterna och överlämnat 
dem till produktionsavdelningen. 

Framtid och verksamhetsutveckling  

För planering av trafikåtgärder och beläggningsarbeten fortsätter mätning av trafikmängder och 
hastigheter  

Verksamheten fortsätter att arbeta med trafiksäkerhetsåtgärder och tillgänglighetsanpass-
ningar.  

Arbetet med inventering och dokumentation av gatljusnäten fortsätter.   

Verksamhetsmål  

 Ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet genom att utföra två trafik/tillgänglighets-
anpassningar per kommun under 2019. 
I Hällefors, Lindesberg och Nora har två trafik-/tillgänglighetsanpassningar per kommun 
färdigställts. I Ljusnarsberg beräknas två  trafik-/tillgänglighetsanpassningar att byggas 
under hösten.  
Målet kommer troligtvis att uppnås. 

 Felanmälningar gällande asfaltsbeläggningar ska för helår 2019 minskas med 5% 
jämfört med 2018. 
Felanmälan asfaltsbeläggningar har under perioden januari-augusti minskat med 42 % 
jämfört med samma period föregående år. 
Målet är uppnått. 
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Investeringar       

                                                                                                                        

 

 

 

 

Investeringsprojekt (tkr)
Budget 

2019

Utfall  

2019-08-31

Prognos 

2019
Kommentar

Hällefors kommun 6 900 1 621 6 900
Tak på befintliga sandfickor 100 44 100 Pågår
Gator och vägar i samband med VA 2 000 0 2 000 Asfaltering efter VA-grävningar 2018. Yngströmsvägen,

Gyltbovägen, Trinervägen.
Ombyggn/beläggningsarb (planerat uh) 1 610 1 484 1 610 Pågår.
Broar reinvestering 300 0 300 Renovering GC Silvergruvvägen. Byte broräcke. Verk-

ställs i september.
Offentlig belysning, reinvestering 1 040 1 040 Pågår.
Offentlig belysning 1 000 0 1 000 Pågår.
Tillgänglighetsanpssning 500 36 500 Pågår
Trafiksäkerhetsåtgärder 350 57 350 Pågår

Lindesbergs kommun 14 900 3 105 8 932
Dagvatten centrala Lindesberg (90053) 1 000 0 Projektering pågår, Kristinavägen.

Ombudgetering 1 000 tkr.
Reinvest väg- o gatubelysn (90083) 1 300 442 1 300 Pågår.
Väg-o gatubelysn  (90085) 1 200 113 1 200 Pågår.
Väg-o gatubelysn Ramsberg (90087) 1 000 603 1 000 Pågår.
Renovering broar (90086) 5 000 32 32 Ny gång- o cykelbro (Gröna bron). Förstudie och nytt

PM i maj. Ombudgetering 5 000 tkr.
Tillgänglighetsanpassning 300 320 300 Påbörjat.
Gatuombyggn i samb med VA (90074) 2 500 2 500 Lövnäsvägen.
Tak på befintliga sandfickor (93533) 100 50 100 Pågår.
Trafiksäkerhetsåtgärder (90050) 300 300 Hör ihop med projekt Tillgänglighetsanpassning.
Förlängning av Ishockeygatan (90088) 800 145 800 Samprojekt GC med VA. Projektering klar. Byggstart

i juni.
Ombyggnad gator, beläggning (90084) 1 400 1 400 1 400 Färdigt.
Tillväxt 3 300 1 964 3 300
Exploateringsmark Frövi 2 000 1 964 2 000
GC-väg Ishockeygatan (90035) 1 300 1 300 Projektering klar. Byggstart juni.

Ljusnarsbergs kommun 6 711 2 933 5 710
Gatuombyggnad i samb med VA-oml 1 000 0 0 Skjuts till 2020 pga att VA ej gör några åtgärder i gatorna

under 2019.
Ombyggnad o beläggningsarbeten 1 000 953 1 000 Färdigt
Broåtgärder efter 2016 års besiktning 1 000 0 1 000 Besiktning pågår, inga åtgärder i år.
Upprustning gatuljusnät 700 560 700 Pågår.
Tak på befintliga sandfickor 100 19 100 Pågår.
Trafiksäkerhets- o tillgänglighetsåtg 300 0 300 Pågår.
Tillgänglighetsanpassning 50 0 50 Ombudgetering från 2018.
Gatubelysningsautomatik 61 0 60 Ombudgetering från 2018.
Digital väg- o gatubelysning 500 0 500 Ombudgetering från 2018.
Asfaltering Ringvägen Hörken 1 000 583 1 000 Tillägg investerungsbudget enl KF-beslut.
Asfaltering Kata Dalströms väg Bångbro 1 000 818 1 000 Tillägg investerungsbudget enl KF-beslut.

Nora kommum 4 050 1 955 4 073
Dagvattenhantering efter VA-invest 150 0 150 Felkopplade dagvattenbrunnar åtgärdas.
Planerat underhåll gator o vägar 3 000 1 539 3 000 Beläggningsinventering klar. Hagavägen, ca 1 mnkr, 

påbörjat.
Tillgänglighetsanpassning-infrastruktur 300 67 300 Pågår
Trafiksäkerhetsåtgärder 350 76 350 Pågår
Lingården vändplan 250 273 273 Klart
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Process Park/Skog 
Processen ska svara för   

 Skötsel av allmän platsmark, tätortsnära skog och övriga grönytor samt kommunala 
skogar. 

 Drift och besiktning av lekplatser. 
 Förvaltning av kommunala reservat och kommunalt naturvårdsarbete. 

Verksamhetsredovisning  

 

Hällefors: Följer budget. 

Lindesberg: Följer budget. Genomförda besparingar är bl a minskning av säsongsanställd och neddrag-
ning av sommarblommor utanför Lindesbergs tätort. 

Ljusnarsberg: Följer budget. 

Nora: Följer budget. 

Park/Skog   

Den kommunala kompetensen för grönytor och naturvård är samlat i processen Park/Skog. 
Verksamheten är en viktig kommunal aktör för att bevaka och utveckla allmänna intressen 
gällande allmän plats och naturvård för medlemskommunerna. Verksamheten har även en viktig 
roll i planläggning och ärendehantering enligt Plan- och bygglagen (PBL) och Miljöbalken. 

Skog 

Med den nya tjänsten för skogs- och naturvård har planering och åtgärder i tätortsnära skogar 
påbörjats. Väderleken (risk för körskador), barkborreangrepp och problem med utförande 
entreprenad begränsade utförandet under årets åtta första månader. 

Åtgärder mot barkborreangrepp har utförts bl a i Hällefors i Storsand och i Nora på Vaslätten 
och Hitorp. Efter förra årets torka har problemen med barkborreangrepp ökat och fler åtgärder 
behöver genomföras. Röjningar och gallringar har utförts bl a i Nora - Pershyttan, Plåthammars-
bron och Karlslund vid gamla elljusspåret i Ås, och i Ljusnarsberg - på Byggmästaregatan, i Stor-
torp och på Herrhagen. 

Naturvårdsåtgärder i lövbiotoper, friställning av målträd, de träd som ur ett estetiskt och 
naturvårdande perspektiv, ska utvecklas i ett skogsområde, har utförts runt Nora. 

Ett stort antal riskträd har åtgärdats i egen regi.  

 

 

Kommun

(Belopp i tkr) Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Gemensamt 2 040 2 040 0 2 996 2 996 0 2 996 2 996 0

Hällefors 1 777 1 340 437 2 285 2 285 0 2 285 2 285 0

Lindesberg 7 477 4 829 2 648 10 577 10 577 0 10 577 10 577 0

Ljusnarsberg 1 341 1 223 118 1 816 1 816 0 1 816 1 816 0

Nora 2 276 2 335 -59 3 444 3 444 0 3 444 3 444 0

Summa 14 911 11 767 3 144 21 118 21 118 0 21 118 21 118 0

Budget 2019Utfall 2019-08-31 Prognos 2019
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Park 

Parkverksamheten har i det väsentliga fungerat som planerat. Det har varit svårt att bemanna 
parkverksamheten under sommaren med befintliga resurser. 

Indragen vägsläntsklippning i Lindesbergs kommun här ökat medborgarnas synpunkter 
gällande gräsvård. Gräsvården på parkytor har varit oförändrad. Gräsväxten har dock varit stark 
pga värme och regn. 

Som reaktion på förra årets torka har förbundet införskaffat ett nytt aggregat ogräsbekämpning 
med hetvatten istället för gasolbränning. 

För att förbättra renhållningen har nya pantrör monterats i välfrekventerade parker. 

I Nora har nya soffor monterats på torget. I Lindesberg påbörjades renoveringen av trappan vid 
Floragatan och Flugparken projekterades för byggstart till hösten. 

Lekplatser 

I Lindesberg har lekplatsen vid Skottbackarna renoverats och Generationsparken invigdes 
under Lindedagen. I Hällefors har lekplatserna Brodalen, Striberg och Lindholmstorpet färdig-
ställts. I Kopparberg färdigställdes lekplatsen i Herrhagen. 

Natur 

Bekämpningen av jättelokan följer handlingsplanen och privata fastighetsägares skyldigheter till 
åtgärder följs upp.  

Projektet ”Framtidens Hökhöjden” i Hällefors pågår med en översyn av spår och leder, planering 
av en naturstig mm. Gallring längs elljusspåret i naturreservatet påbörjades. Regn under pågå-
ende åtgärd resulterade i körskador som nu behöver lagas. 

I Lindesbergs kommun har betesmarker vid Rosvalslund i Guldsmedshyttan röjts och nyttjande-
rättsavtal har skrivits med nya arrendatorer och Munkhyttans naturreservat har rustats med två 
nya broar. Lindesbydammen har grävts ur för att bevara biotopen för större vattensalamander 
och under salamandernatten genomfördes en inventering med allmänhetens deltagande. 

Hopajola, en ideell naturvårdsorganisation, valde ut Fibbetorps naturreservat i Nora, Getapulien 
i Lindesberg och Knuthöjdsmossen i Hällefors till månadens reservat. Guidningar har genom-
förts under våren med förbundets medverkan. 

Systematiskt arbete  

Sker fortlöpande enligt upprättade handlingsplaner. 

Framtid och verksamhetsutveckling  

Upprättandet av skötselplaner för gräsvård fortsätter och revideringar av kartmaterial sker 
löpande. 

Rutiner för hantering av trädärenden ska arbetas om och åtgärdsplaneringen förenklas. 

Verksamheten medverkar aktivt i fysisk planering såsom detaljplaner, översiktsplaner och i 
arbetet med grön infrastruktur tillsammans med medlemskommunerna och Samhällsbyggnads-
förvaltningen. 
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Verksamhetsmål  

 Mer än 80 % ska vara nöjda eller mycket nöjda med parkmiljöerna. 
 

 
 
Av de svarande var 89 % nöjda eller mycket nöjda. 
Enkäten är ej statistiskt säkerställd. 
Målet är uppnått. 

 Mer än 80 % ska vara nöjda med renhållningen på allmän plats. 
 

 
 
Av de svarande var 76 % nöjda eller mycket nöjda. 
Enkäten är ej statistiskt säkerställd. 
Målet ej uppnått 

 Genomföra minst två planmässiga röjningar och gallringar per kommun. 
Två eller flera planmässiga röjningar och gallringar är genomförda i respektive kommun. 
Målet är uppnått. 
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Investeringar  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsprojekt (tkr)
Budget 

2019

Utfall  

2019-08-31

Prognos 

2019
Kommentar

Hällefors kommun 550 0 550
Allé RV63 250 0 250 Genomförs hösten 2019.
Parkutrustning 200 0 200 Bl s planering för medborgarplatsen.
Utredning fontäner Grythyttan 30 0 30 Ej påbörjad.
Lekplatser 70 0 70 Projektering ny lekplats, renovering Rönnskärsvägen,

justeringar Lindholmstorpet.

Lindesbergs kommun 7 700 457 7 300
GC-väger Dalkarshyttan (900963) 100 100 Byggnation till hösten.
Flugparken (90108) 4 900 312 4 900 Projektering pågår. Byggstart oktober. Ev ombudgetera

del av budget.
Frövi strandpromenad (90094) 100 100 Projektering vandringsled. Anslutning Tempelbacken.

Ev ombudgetering 100 tkr. Samtal med markägare pågår.
Föryngring av träd o växtlighet (90056) 300 300 Planeras hösten. Ev ombudgetera del av budget.
Park vid Tivoliplan (90095) 400 0 Sjöbrisen. Processen påbörjad. Byggnation hösten.

Ombudgetera 400 tkr.
Parkutrustning (93045) 200 200 Montering parkbänkar.
Råsvalslund (90096) 100 100 Informationstavla och ny parkering.
Trapp Floragatan (90097) 400 4 400 Pågår.
Reinvestering lekplats 1 200 141 1 200 Skottbacken Linde o Hällaboda Storå.

Ljusnarsbergs kommun 260 35 260
Parkutrustn, plantering, stenläggn mm 100 0 100 Inköp av utrustning kommer att göras.
Finnkullberget 100 0 100 Naturreservat, allmän upprustning.
Allmänna lekplatser 60 35 60 Projektering ny lekplats 2020. Juseringar i Dalsbro o 

Rigards i år.

Nora kommun 470 0 470
Renovering plank Å-promenaden 400 0 400 Omvärldsbevakning av virkespriser.
Skolparken 70 0 70 Ombudgetering från 2018. Material inköpt 2018 men

ej monterat.
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Process Idrott  
Processen ska svara för  

 Skötsel, drift och underhåll av idrotts- och fritidsanläggningar. 

Verksamhetsredovisning  

 

Hällefors: Ökade kostnader bad, entreprenadkostnader upptagning bryggor, tillsyn och städning. 

Lindesberg:  Prognos för de beslutade besparingar, 1 200 tkr, visar i nuläget en negativ avvikelse på ca 
200 tkr. Av de 1 200 tkr avser 900 tkr Fellingsbro ishall där det saknas beslut, men kommer faktureras 
kommunen tillsvidare.  

Ljusnarsberg: Följer budget. 

Nora: Följer budget. 

Idrottsanläggningar 

I de fyra medlemskommunerna finns 35 idrotts- och fritidsanläggningar som verksamheten 
sköter, bl a gräs- och konstgräsplaner, ishallar, badplatser, elljusspår och idrotts- och 
fritidsanläggningar övrigt. Målet är att dessa sköts enligt uppdragsbeskrivningar och stor vikt 
läggs på kompetens, utveckling, ekonomi och miljömässiga aspekter. 

Issäsongen är över utan några störningar i driften, dock blev issäsongen förlängd i två av tre 
ishallar, Lindehov och Råsshallen, med 3 veckor. 

Fotbollssäsongen rivstartade med en tidig vårvärme. 

Lindesbergs kommun har haft påhälsningar av inbrottstjuvar. På tre olika idrottsplatser - 
Råssvallen, Vedevåg och Fellingsbro - har tjuvarna brutit sönder dörrar och stulit verktyg och 
maskiner. Dessa tillgrepp blev kostsamma eftersom försäkringarna inte ersatte de uppkomna 
kostnaderna.  

Skötsel av tre badplatser, Aspabadet, Andersvik och Gammelbo, är avvecklade. 

På Fellingsbros idrottsplats har bevattningspumpen som pumpar vatten från ån upp till 
fotbollsplanerna bytts eftersom gamla pumpen gick sönder.  

På badet i Fellingsbro gick värmeväxlaren till badet sönder och fick ersättas med en ny. En 
trälandgång mellan bassängerna är utbytt. 

Vid badet Pälsärmen i Lindesberg har en ny trappa ner till badet från vägen byggts. 

I Nora har rören lagats som är till för att vattna fotbollsplanerna vid ängarna med å-vatten. 

I Ljusnarsberg har nya fönster satts in i omklädningsrummen på Olovsvallen. 

Kommun

(Belopp i tkr) Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Gemensamt 1 532 1 532 0 2 292 2 292 0 2 292 2 292 0

Hällefors 167 175 -8 250 250 0 250 300 -50

Lindesberg 6 764 7 393 -629 9 194 9 194 0 9 194 9 394 -200

Ljusnarsberg 384 481 -97 584 584 0 584 584 0

Nora 990 1 079 -89 1 485 1 485 0 1 485 1 485 0

Summa 9 837 10 660 -824 13 805 13 805 0 13 805 14 055 -250

Utfall 2019-08-31 Budget 2019 Prognos 2019
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Systematiskt arbete 

Sker fortlöpande enligt upprättade handlingsplaner. 

Uppföljning av brandskyddskontroller fortsätter och arbetet med riskanalyser pågår ständigt. 

Framtid och verksamhetsutveckling 

Arbetet med att hitta nya energibesparande åtgärder fortsätter. 

Utredning pågår angående bassängtäckning även av de mindre poolerna för att minska 
energibehovet vid badet i Fellingsbro. 

Verksamhetsmål 

 Minskning med 2 % av energi- och kemikalieförbrukning per genomfört objekt. 
Efter bassängtäckning vid Fellingsbrobadet har energi- och kemikalieförbrukningen 
minskat med 13 %. 
Målet är uppnått. 

 

 
Investeringar 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Investeringsprojekt (tkr)
Budget 

2019

Utfall  

2019-08-31

Prognos 

2019
Kommentar

Hällefors kommun 50 0 50
Badplatser enl plan 50 0 50 Ej påbörjad

Lindesberg 800 494 800
Reinvestering idrott (93043) 100 81 100 Bl a värmeväxlare i Fellingsbro. Klart.
Fellingsbro IP (93063) 100 100 Bl a asfaltering.
Fritidsbyn Lindesberg 893046 300 382 300 Läktare och framdragning av vatten.
Munkhyttan skjutbana (93064) 100 100 Måla om invändigt. Ej påbörjat.
Naturbadplatser (93065) 50 23 50 Bryggor, är genomfört.
Råssvallens IP (93066) 100 8 100 Lagning av läktare och staket.
Smedvallens elljusspår 50 50 Påbörjas i sommar.

Ljusnarsbergs kommun 70 90 124
Fasad och fönster Olovsvallen 50 16 50 Färdigt
Nya ytskikt, golv o våtutr Bergslagsvallen 20 74 74 Färdigt. Avvikelse från budget pga byte av

 gymnastikgolv.
Nora kommun 0 0 0
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Process Lokalvård 
Processen ska svara för 

 Lokalvård i lokaler som medlemskommunerna äger eller hyr. 
 Att lokalvård sker utifrån ett miljöanpassat synsätt så att en trivsam innemiljö uppnås 

för alla som vistas i lokalerna. 
 Aktivt medverka för ökad materialåtervinning. 

Verksamhetsredovisning  

 
 
Hällefors: Prognosen, -50 tkr, på grund av mindre uppdrag än budgeterat för hemstädning. 

Lindesberg: Av besparingarna på 500 tkr kommer bara hälften att kunna genomföras eftersom 
ändringarna av städfrekvenser trädde ikraft först vid halvårsskiftet. Återstår ett underskott på  250 tkr 

Ljusnarsberg: Ökade omkostnader för material (bl a nya idrottshallen). 

Nora: Ökade kostnader för idottshallens golv, minskade uppdrag i städfrekvens.  

 
Lokalvård  

Process Lokalvård ansvarar för att utföra lokalvård i lokaler där kommunerna bedriver verk-
samhet. Det är drygt 200 objekt - 120 000 kvm/dag städas, till exempel skolor, förskolor, äldre-
boenden, bibliotek, idrottsanläggningar samt kommunala kontorslokaler. Verksamheten arbetar 
miljömedvetet och strävar efter att skapa en trivsam innemiljö för alla som vistas i lokalerna.  

Målsättningen är att kontinuerligt utveckla städmetoder till att vara så miljövänliga och kost-
nadseffektiva som möjligt med bibehållen kvalitet.  

Nytillkomna städobjekt läggs in i städprogrammet. För att jämföra olika objekt och kostnads-
effektivitet, fortsätter arbetet med nyckeltal, avverkningsgrad och kostnader. 

Samarbetet med nätverksgruppen i Karlskoga-Degerfors har tagit en paus, men återupptas i 
höst. 

Logistiken avseende bilkörning mellan städobjekten är kartlagd, nu pågår en översyn av åkandet 
mellan verksamheterna för att minimera åktiden. 

Städning med avjoniserat vatten - kemikaliefri städning - har fortsatt inom flera verksamheter. 
Använda kemikaler ska i möjligaste mån vara miljömärkta. Målet är att alla förskolor ska städas 
kemikaliefritt vid slutet av 2019. 

Verksamheten arbetar vidare med servicesamtalen. Dialog och kommunikation med kunderna 
är viktigt för att snabbt åtgärda eventuella brister. Kvaliten ska vara i fokus, och med den 

Kommun

(Belopp i tkr) Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Gemensamt 2 440 2 440 0 3 103 3 103 0 3 103 3 103 0

Hällefors 4 488 4 648 -159 7 096 7 096 0 7 096 7 146 -50

Lindesberg 16 472 16 042 430 24 018 24 018 0 24 018 24 268 -250

Ljusnarsberg 2 318 2 375 -57 3 522 3 522 0 3 522 3 602 -80

Nora 5 863 5 930 -67 8 802 8 802 0 8 802 8 902 -100

Summa 31 581 31 435 147 46 541 46 541 0 46 541 47 021 -480

Prognos 2019Utfall 2019-08-31 Budget 2019
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förenklade servicesamtalsmallen som nu finns, är förhoppning att få fler svar från de verksam-
heter där personligt möte inte sker.  

Arbete pågår med att ta fram nya städscheman utifrån ändrade städfrekvenser. 

Systematiskt arbete  

Som en del av det systematiska arbetet med arbetsmiljö, miljö, kvalitet och säkerhet görs 
kontinuerligt en kartläggning för att upptäcka om fysiska eller psykiska arbetsmiljöproblem 
finns ute på arbetsplatserna. Upptäcks brister tas en handlingsplan fram. I samband med 
servicesamtalen läggs stor vikt vid att lokalvårdarna ska få vara delaktiga i verksamheternas 
skyddsronder.  

Kvalitetskontroller utförs kontinuerligt och protokollförs, samt åtgärdas vid brister. 

Framtid och framtidsutveckling  

Aktivt arbeta med logistiken avseende bilkörning.  

Fortsatt översyn av kemikalieanvändandet, minimera antalet kemikalier och öka användandet 
av biologiskt nedbrytbara kemikalier. 

Utveckla kommunikationen med kunderna, för att få nöjdare kunder som vet exakt vad som ska 
utföras och vad de kan förvänta sig. 

Effektiva arbetssätt såsom användning av städrobotar och digitala städverktyg. 

Verksamhetsmål 

 Minska kemikalieanvändning vid lokalvård. Alla förskolor ska vara kemikaliefria 
under 2019. 
Antalet objekt har under årets första åtta månader utökats och kommer även 
fortsättningsvis att öka. 
Målet kommer troligtvis att uppnås. 

 Minska sjukfrånvaron med 0,5 procentenheter jämfört med 2018. 
Sjukfrånvaron har minskat med 1,4 procentenheter under perioden jan-aug jämfört med 
år 2018, (från 7,2 % till 5,8 %). 
Målet kommer att uppnås. 

 Av utförda kvalitetskontroller ska 70 % vara godkända. 
Mätning sker på årsbasis och resultat redovisas i Årsbokslut. 
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Process Återvinning 
Processen ska svara för 

 Insamling och omhändertagande av hushållsavfall och slam från enskilda brunnar. 
 Drift av återvinningscentraler. 
 Miljöarbete avseende avfallsverksamhet. 
 Avfallsinformation till allmänhet, abonnenter, skolor m fl. 
 Planering inför framtida krav och tjänster inom avfallsområdet. 
 Sluttäckning och efterbehandling av gamla deponier. 

Verksamhetsredovisning 

 

Hällefors: Prognosen pekar på  budgetöverskott med 300 tkr beroende på ökade konsumtionsavgifter. 

Lindesberg: Följer budget. 

Ljusnarsberg: Följer budget. 

Nora: Prognosen pekar på  budgetöverskott med 200 tkr beroende på ökade konsumtionsavgifter. 

 

Insamling 

Process Återvinning ansvarar årligen för tömning av 27 000 avfallskärl, 9 200 ton kärlavfall 
varav 7 700 ton brännbart avfall och 1 500 ton matavfall, detta görs med ca 600 000 regist-
rerade tömningar. Verksamheten slamtömmer även 7 800 enskilda avlopp. 

Kärlservice 

Utökning av tjänst till heltid eftersom antalet kärlbyten har ökat under åren. Detta på grund av 
att kärlen börjar bli gamla och att information/uppmaning till fastighetsinnehavare att byta 
abonnemang till utsortering av matavfall har gett ett gott resultat. De flesta byter storlek på det 
gröna kärlet samtidigt som verksamheten ställer ut ett nytt brunt kärl. 

Antal kärlbyten, alla kategorier: 

 
 
 
 

Kommun

(Belopp i tkr) Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Gemensamt 6 887 6 887 0 10 205 10 205 0 10 205 10 205 0

Hällefors 6 003 5 392 611 8 840 8 840 0 9 140 8 840 300

Lindesberg 15 010 14 708 301 23 450 23 450 0 23 450 23 450 0

Ljusnarsberg 4 897 4 924 -28 7 545 7 545 0 7 545 7 545 0

Nora 6 517 6 702 -185 10 145 10 145 0 10 345 10 145 200

Summa 39 313 38 613 700 60 185 60 185 0 60 685 60 185 500

Utfall 2019-08-31 Budget 2019 Prognos 2019
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Skrot 

Skrotpriset har sedan hösten 2018 gått ner och även fortsatt under 2019. Vid halvårsskiftet var 
prisnivån samma som halvårsskiftet 2017. Under året har ca 500 ton skrot samlats in, vilket är i 
nivåer som tidigare år. 

Återvinningscentraler  

Verksamheten sköter åtta Återvinningscentraler i de fyra medlemskommunerna. Inom verksam-
hetsområdet finns även 56 Återvinningsstationer, varav förbundet sköter 19 st och FTI 
(Förpacknings- och Tidningsinsamling) sköter 37 st.  

Under våren förändrades öppettiderna på ÅVC’erna Gyltbo, Skäret och Södra Måle. Det innebär 
utökning till kvällsöppet tre kvällar i veckan och varannan lördag. Dock innebär förändringen att 
ÅVC’erna har stängt en dag i veckan. Förändringen genomfördes dels pga efterfrågan i 
genomförda kundenkäter och dels för att förbättra arbetsmiljön och att personalen ska kunna 
samlas till gemensamma APT- och planeringsmöten. 

I samarbete med Returpack (pantamera) finns behållare för PET-flaskor och dryckesburkar 
utställda på ÅVC:erna Gyltbo, Södra Måle, Skäret och Ängarna. Under första halvåret har 
kommuninvånarna skänkt totalt 27 500 kr. Insamlingen, till förmån för barncancerfonden, 
fortsätta under hösten. 

Avtal 

Efter upphandling 2018 gällande slamtömning av enskilda avlopp har en ny avtalsperiod 
påbörjats. Avtal har tecknats per kommun och i Hällefors utför Kjellbergs Logistik AB 
tömningen, Örebro Slamsug AB utför tömningen i Lindesberg och Nora och i Ljusnarsberg utförs 
tömningen av Nora LindeFrakt AB. Avtalstiden är sju år. 

Transporter från återvinningscentralerna har också upphandlats och där fick Nora LindeFrakt 
AB fortsatt förtroende. 

Externt samarbete  

Samhällsbyggnadsförbundet ingår i ett nätverk för avfallsfrågor med värmlandskommuner i 
AGÖ - Avfallsgrupp Öst. Nätverket träffas vid fyra tillfällen per år för att diskutera framtid, prob-
lem och lösningar i de olika kommunerna. 

Ansvariga för avfallsverksamheterna i länet har under en längre tid träffats för att tillsammans 
arbeta fram förslag om tätare samarbete för information av olika slag. Gruppen tittar bl.a på hur 
länets kommuner i ett första steg kan samordna avfallsplaner så att de avser samma tids-
perioder. Detta kan i framtiden leda till arbete mot liknande mål med samma tidsintervall och 
indikatorer.   

Systematiskt arbete  

På återvinningscentralerna har miljö-och skyddsronder genomförts. Åtgärder har vidtagits 
enligt upprättad handlingsplan. Brandskyddskontroller har utförts enligt egenkontroll. 

Framtid och verksamhetsutveckling  

Större utmaningar de närmaste åren är att öka tillgängligheten för kunderna till återvinnings-
centralerna. Runt om i landet har det med framgång provats med obemannade återvinnings-
centraler, abonnenten får ett passerkort och därmed tillgång till ÅVC’n även när det normalt är 
stängt. 
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Information på olika sociala medier är en utmaning, flertalet kommuner lägger mycket resurser 
på detta för att nå ut till alla abonnenter. 

Regeringen har i sin promemoria, från våren 2018, uttalat att ambitionen med nya förordningar 
för producentansvar för förpackningar och tidningar är att få en mer lättillgänglig insamling för 
medborgarna, detta för att öka utsorteringen och få mer material som går till materialåter-
vinning. Utgångspunkten är att de vanligt förekommande förpackningsslagen ska samlas in på 
liknande sätt och tillsammans där mat och restavfallet görs idag. Den som ska bedriva insamling 
av förpackningar och returpapper ska ansöka om ett TIS (Tillståndspliktigt Insamlingssystem) 
vilket görs hos Naturvårdsverket. Vid halvårsskiftet har FTI (Förpacknings- och Tidnings-
insamlingen) ansökt om ett TIS. Även TMR AB har aviserat att de kommer lämna in en ansökan. 
Samråd gällande insamlingssystem kommer att hållas under hösten. 

Verksamhetsmål 

 Andelen abonnenter som valt att sortera ut matavfall ska 2020 vara minst 80% av 
förbundets alla abonnenter. Delmål för 2019 är 79 %.  
Mätning sker på årsbasis och resultat redovisas i Årsbokslutet. 

 Totala mängden insamlat mat- och restavfall från kärl ska minska med 0,5 % per 
person och år jämfört med 2018. 
Mätning sker på årsbasis och resultat redovisas i Årsbokslutet. 

 Nöjda kunder som besöker ÅVC. 
Resultat redovisas i Årsbokslutet. 

 
Investeringar  
 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsprojekt (tkr)
Budget 

2019

Utfall  

2019-08-31

Prognos 

2019
Kommentar

Hällefors kommun 0 0 0

Lindesbergs kommun 0 0 0

Ljusnarsbergs kommun 0 0 0

Nora kommun 200 0 200
Asfaltering Ängarnas ÅVC (92612) 200 200 Asfaltering nya vägen och risplan.
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Process VA-anläggn Process VA-ledningsnät 
Processerna ska svara för 

 Ny- och ombyggnationer av VA-ledningsnät och VA-anläggningar. 
 Drift och underhåll av VA-ledningsnät och VA-anläggningar. 
 Att abonnenter inom verksamhetsområdet får ett dricksvatten av godkänd kvalité. 
 Att avleda avloppsvattnet. 
 Att rening av avloppsvatten sker på ett miljöriktigt sätt. 

VA-verksamheten är uppdelad i två processer: 

 Process VA-anläggning som ansvarar för alla reningsverk, vattenverk och pumpstationer. 
 

 Process VA-ledningsnät som ansvarar för allt ledningsnät från anläggning ut till 
abonnent samt dagvattenhantering. 

Verksamhetsredovisning 

 

Hällefors: Prognosen visar ett intäktsöverskott med 600 tkr beronde på ökade konsumtionsavgifter och 
anslutningsavgifter. Kostnaderna visar ett underskott med 1 000 tkr främst beroende på akuta lagningar 
på vattenledningsnätet i centrala Hällefors. 

Lindesberg: Prognosen visar ett intäktsöverskott med 500 tkr beroende på ökade konsumtionsavgifter. 
Kostnaderna visar ett underskott på 3 000 tkr till största delen beroende på akuta läckor på vatten-
ledningsnätet. 

Ljusnarsberg: Prognosen pekar mot ett intäktsöverskott på 1 200 tkr beroende på ökade konsumtions-
avgifter. Beräknas ett kostnadsunderskott på 2 500 tkr beroende på direktavskrivningar på projekten 
Finnhyttans VV och Bångbro RV, är kommunicerat med kommunen. 

Nora: Prognosen pekar mot ett nollresultat. Intäkterna visar ett överskott med 350 tkr beroende på ökade 
konsumtionsavgifter, och samtidigt prognosticeras ett kostnadsunderskott med 350 tkr på grund av 
ökade driftåtgärder. 

Dricksvatten  

Av kommunernas invånare är ca 80 % anslutna till verksamhetens vattenförsörjning. Från de 25 
vattenverken produceras ca 13 000 m3 rent vatten/dygn. Vattenförsörjningen baseras till största 
delen på grundvatten, endast två vattenverk använder ytvatten. Dricksvattnet håller en godkänd 
och jämn kvalitet och leveranssäkerheten har varit nära 100 %.  Dock kräver ett åldrat lednings-
nät att utbytestakten ökar för att slippa stora driftstörningar i framtiden. 

Provtagningar och analyser sker enligt Livsmedelsverkets anvisningar och av Samhällsbygg-
nadsförvaltningens fastlagda kontrollprogram. 

Kommun

(Belopp i tkr) Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Gemensamt 15 880 15 880 0 22 540 22 540 0 22 540 22 540 0

Hällefors 14 371 15 606 -1 235 21 010 21 010 0 21 610 22 010 -400

Lindesberg 29 870 35 242 -5 372 46 260 46 260 0 46 760 49 260 -2 500

Ljusnarsberg 12 557 11 675 882 17 915 17 915 0 19 115 20 415 -1 300

Nora 13 075 12 650 425 19 900 19 900 0 20 250 20 250 0

Summa 85 752 91 053 -5 300 127 625 127 625 0 130 275 134 475 -4 200

Utfall 2019-08-31 Budget 2019 Prognos 2019
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Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört kontroller på vattenverken där verksamheten 
granskades och godkändes. En arbetsgrupp inom förbundet arbetar med att revidera vatten-
verkens befintliga HACCP (Riskanalys av kritiska kontrollpunkter) samt upprätta nya i de fall 
där det ej har funnits några.  

Arbetet med att utveckla handlingsplaner, risk- och sårbarhetsanalyser vid eventuell olycka 
samt revidering av skyddsområdesföreskrifter för täktområden kommer att prioriteras framåt. 

Under våren har Lindesbergs och Noras risk- och sårbarhetsanalyser reviderats i ett samarbete 
mellan de båda kommunerna. 

Säkerhetsarbetet vid dricksvattenanläggningarna fortgår. Bland annat har förfrågningsunderlag 
skickats ut gällande restaurering av Stadsskogens vattentorn i Lindesberg. 

Vattenförsörjningsplanen är nu färdigställd och antagen. Planen visar hur befintlig vatten-
produktion fungerar idag samt vilka potentiella vattenresurser som finns och som bör skyddas 
för framtiden. 

Ett startmöte med Länsstyrelsen har hållits för att arbeta fram en regional vattenförsörjnings-
plan och under hösten påbörjas arbetet med den regionala vattenförsörjningsplanen. Läns-
styrelsen blir den sammanhållande instansen för projektet.  

Under våren har förbundet arbetat vidare med uppdraget att hitta en långsiktigt hållbar vatten-
försörjning för Lindesberg och Nora enligt uppdrag/tidsplan. Projektledarna har även haft en 
första avstämning med styrgruppen samt informerat direktionen om hur arbetet fortlöper.   

Ombyggnationen av Finnhyttans vattenverk har under våren gått in i byggfasen. I samband med 
ombyggnationen förbereds vattenverket för att kunna ta emot vatten från Ljusnarsbergs nya 
reservvattentäkt Sundet. Expropriation – tvångsinlösen -  av mark för reservvattentäktsområdet 
pågår.  

Spillvatten 

Inom verksamhetsområdet finns 27 reningsanläggningar som renar ca 21 000 m3 spillvatten per 
dygn samt ca 300 pumpstationer. Reningsverkens uppgift är att rena spillvattnet till godkända 
gränsvärden, vilket kräver tillförlitliga och ständigt fungerande spillvattenanläggningar. Anlägg-
ningarna ska drivas optimalt med hänsyn till tekniska, ekonomiska och ekologiska faktorer så 
att minsta möjliga miljöpåverkan erhålls.  

Under våren har ombyggnation av Nora och Lindesbergs reningsverk upphandlats genom ett 
partneringsavtal. En detaljkalkyl för ombyggnation av Nora reningsverk är framtagen. En 
liknande kalkyl är beställd för ombyggnationen av Lindesbergs reningsverk. En förstudie inför 
ombyggnationen pågår. 

Under året kommer ett antal gamla reningsanläggningar att byggas bort och ersättas av 
minireningsverk. De anläggningar som får minireningsverk är Mårdshyttan och Öskevik i 
Lindesbergs kommun samt Sikfors och Älvestorp i Hällefors kommun. 

Vid Bångbro reningsverk i Ljusnarsbergs kommun har installationen av de nya skivfiltren på 
utgående vatten färdigställts.  

Ledningsnät 

Verksamheten sköter och underhåller ca 175 mil ledningsnät - vattenledningar, spillvatten-
ledningar samt dagvattenledningar.  
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Ledningsnätet kartläggs och utreds med syfte att minska miljöpåverkan på recipient 
(mottagande vattenområde av orenat eller renat spillvatten eller dagvatten), belastning på 
reningsverk och minimera antalet översvämningsskadade fastigheter. 

Inventeringar av felkopplat takvatten, in-och utläckage och dagvatten kopplat på spillvatten-
nätet dokumenteras. En helhetsbedömning som innefattar antal störningar och bräddningar i 
pumpstationer utgör grunden för att bedöma ledningsnätets status och prioritering görs var 
insatserna bör genomföras först. I helhetsbedömningen tas även hänsyn till de villkor som Läns-
styrelsen ställer. Prioriteringen skrivs in i handlingsplanen ”Åtgärdsprogram ledningsnät” och 
kommuniceras sedan med Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

För att minimera läcksökningsområdena och minska utläckage av dricksvatten undersöks var på 
vattenledningsnätet flödesmätare ska installeras. Detta medför också minskad belastning på 
vattentäkterna. 

Under året kommer ledningsnätsutredningarna att genomföras i Lindesberg och Nora. 

I både Lindesberg och Nora fortsätter verksamhetsområdena att utökas. Bland annat i gamla 
Vibyn väster om Frövi i Lindesbergs kommun och områdena Alntorp och Kungsheden vid 
Norasjöns Östra strand i Nora kommun.  

Hällefors kommun 

På Linnskällsvägen i Grythyttan har etapp 2 av omläggning av befintligt VA upphandlats och 
arbetet startats på en sträcka av ca 250 meter. 

Lindesbergs kommun 

Ett av årets investeringsprojekt i Lindesbergs kommun är byte av befintliga spill- och vatten-
ledningar på Lövnäsvägen i Fellingsbro. Gatan kompletteras med en dagvattenledning för att 
framåt kunna avvattna området och fastigheterna på bästa sätt. 

Ljusnarsbergs kommun 

I Ljusnarsberg har etapp 2 av tryckspillvattenledningen mellan Ställdalen och Högfors byggts 
klart. På samma sträcka läggs vattenledningar med från Ställdalen för att på sikt kunna bygga 
bort de mindre vattenverken i Mossgruvan och Ställberg och istället förse dessa samhällen med 
vatten från Finnhyttan/Sundet. 

Nora kommun  

I Nora pågår byggnationen av den nya reservvattenledningen mellan Nora och Lindesberg enligt 
reservvattenavtalet. Etappen mellan nedre Alntorp till Kungsheden som startades 2018 kommer 
under hösten att färdigställas.  

Miljömålsarbete 

De av riksdagen 16 fastställda miljökvalitetsmålen är vägledande för VA-verksamheten. Fort-
löpande sker översyn av energiförbrukning, kemikaliehantering, uppföljning av utsläpps-
mängder och grundvattenkvalitet. 

Lagar och krav 

NIS-direktivet – Network and information Security - trädde i kraft i hela EU under år 2018 och 
ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem. NIS-direktivet påverkar Sverige som 
land och svenska leverantörer av samhällsviktiga tjänster, exempelvis vatten och i vissa fall 
digitala tjänster. Samhällsviktiga tjänster ska arbeta systematiskt och riskbaserat med 
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informationssäkerhet. Incidenter ska rapporteras till MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och 
Beredskap). I och med detta måste förbundet upprätta avtal med kommunerna som tillhanda-
håller nättjänsterna. 

Systematiskt arbete  

Som en del av det systematiska arbetet med arbetsmiljö, miljö, kvalitet, säkerhet och brand fort-
sätter kartläggningen av risker och framtagande av handlingsplaner med åtgärder. 

VA-verksamheten fortsätter att utveckla systemen för driftövervakning och kvalitetsledning. 
Samhällsbyggnadsförbundets hemsida kompletteras kontinuerligt med information om dricks-
vattenkvalitet och pågående ledningsarbeten. 

Framtid och verksamhetsutveckling  

Hälsosamt och rent dricksvatten, spillvattenrening för att förhindra spridning av sjukdomar och 
en god vattenmiljö är grundläggande för verksamheten. För att nå miljömålen i Örebro län krävs 
fler styrmedel och åtgärder. VA-verksamheten är hårt lagstyrd och verksamheten bedrivs för att 
följa lagar och krav. 

Investerings- och reinvesteringsbehovet är stort och miljökraven ökar. Förnyelsetakten av led-
ningsnät behöver ökas väsentligt och anpassas till klimatförändringar. Idag ligger de flesta av 
medlemskommunerna på en utbytestakt på ca 400-550 år. 

Prioriterat fortsätter arbetet med reservvattenfrågor, energieffektivisering och teknikutveckling. 

Många av vatten- och reningsverken är 30-40 år. Anläggningarna är i stort behov av modernise-
ring och ökade krav på verksamheten medför att driften ständigt måste förändras och utvecklas. 

För att möta de ökade kraven på enskilda avlopp kommer VA-verksamheten att få utvidgade 
verksamhetsområden. Miljömålsarbete pågår i samarbete med tillsynsmyndigheten. 

Inventering av ledningsnätens status fortsätter, fel och brister dokumenteras och läggs in i 
handlingsplan. 

Arbetet med att öka säkerheten i dricksvattenförsörjningen pågår löpande. Förberedelser och 
åtgärder för att avhjälpa skadeverkningar från sabotage fortsätter. För att minska risken för 
klorresistenta parasiter i dricksvatten installeras UV-ljus som säkerhetsbarriärer i vattenverken. 
Tillträdesregler och säkerhetsklassning av personal ses över och ett säkert nyckelsystem utreds. 
Skalskydd förbättras löpande.  

Utredningar kommer att göras på de mindre vattenverken för att om möjligt bygga överförings-
ledningar från de större produktionsanläggningarna. Detta medför ökad effektivitet i och med 
att det blir färre anläggningar att driva och underhålla.  

För de mindre äldre anläggningarna på spillvattensidan utreds alternativen överföringsledning 
eller minireningsverk. 

Råvattentillgångar ska säkras långsiktigt via bland annat klimatanpassad dricksvatten-
produktion. Arbetet med att följa upp föreskrifter för vattenskyddsområden och att förbättra 
egenkontrollen fortsätter. Uppströmsarbetet syftar till att skydda dricksvattentäkter, fasa ut 
farliga kemikalier och minska belastning på recipient och hav.  

Energieffektivisering utreds bl a inom slamhantering med rötgasanläggning och eventuellt egen-
el, uppföljning av inläckage i ledningsnäten samt processoptimeringar.  
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Allt fler nya krav och nya uppgifter ställs på VA-verksamheten, t ex hantering av biogas, slam och 
uppströmsarbete. Anläggningarna gör betydande tekniska utvecklingar som ökar behov av 
kvalificerad personal med specialkompetens.  

Analyser som branschorganisationen Svenskt Vatten sammanställt visar att vattentjänstsektorn 
måste genomföra markanta investeringsökningar kommande år för att klara ökande krav på 
vatten- och avloppstjänsterna.  

Verksamhetsmål 

 Minska utläckage av dricksvatten. Strävan är att minska skillnaden mellan 
producerad och debiterad mängd vatten jämfört med 2018. År 2025 ska 
vattensvinnet vara högst 20 % i respektive kommun. 
Jämfört med halvåret 2018 har skillnaden mellan producerad och debiterad mängd 
vatten minskat i samtliga kommuner. 
Målet är uppnått på halvårsbasis. 
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Investeringar 

 

Investeringsprojekt (tkr)
Budget 

2019

Utfall  

2019-08-31

Prognos 

2019
Kommentar

Hällefors kommun 12 410 3 219 12 410
Sikfors Överföringsledning 2 000 73 2 000 Omläggning och förnyelse spillvattenledning samt 

brunnsbyte.
Linnskällvägen etapp 2 3 500 3 119 3 500 Byte av befintligt ledningsnät ca 250 m.
Älvestorps RV 3 000 5 3 000 Föreläggande. Nytt minireningsverk. Skjuts ev till 2020 

pga leverantörsproblem.
Sikfors RV 3 000 3 000 Föreläggande. Nytt minireningsverk. Skjuts ev till 2020 

pga leverantörsproblem.
Sävsjöns RV 320 11 320 Driftsättning och återställning av minireningsverk.
Bredsjö RV 590 11 590 Driftsättning och återställning av minireningsverk.

Lindesbergs kommun 56 280 16 513 30 746
Vibyn etapp 2 (90003) 1 600 1 392 1 392 Tillväxt . Exploatering etapp 2 Vibyn Frövi. Projektet

slutfört.
Ny väg o VA-anslutn industriomr (90009) 200 109 109 Tillväxt.  Återställningskostnader. Färdigställt.
Torphyttan (91023) 6 500 29 0 Nyexploatering av tomter, framdragning av VA.

Projektet överklagat. Skjuts på framtiden. 
Reservvatten Linde-Nora etapp 3 (91016) 13 500 7 000 Reservattenledning. Etapp 3 beräknas bli klar halvåret

år 2020. Ombudgetering med 10 845 tkr tkr. Hela 
Reservvatten Linde-Nora etapp 2 (91016) 4 345 4 900 projektet beräknas bli färdigställt år 2021. Den totala 

projektbudgeten beräknas att hållas.
Golfbanan etapp 3 (91006) 1 700 2 523 2 550 Byte av vatten- o spillvattenledning. Tillkom flytt av

befintlig ledning pga den nya Padelhallen, vilket 
medförde fördyring.

Lövnäsvägen Fellingsbro (91006) 3 665 4 214 3 600 Byte av befintligt VA ca 300 m. (ingår även gatukost-
nader som  kommer att faktureras Gata)

Gamla Vibyn (91024) 2 500 306 400 Utökning av verksamhetsområde. Pga servitutsförhand-
lingar skjuts projektet till 2020. Ombudgetering 
med 2 100 tkr.

Överföringsledn Löa-Vasselhyttan (91028) 3 000 1 334 1 400 Överföringsledning från Vasselhyttans VV till Löa, för 
att bygga bort Löa VV. I årets etapp läggs sjöledning.
Ombudgetering med 1 600 tkr. Projektet har en total
budget på 8 000 tkr (3 000 tkr+5 000 tkr år 2020), 
projektets totala budget kommer att hållas.

Sjöledning Lindesjön etapp 2 (91006) 1 300 861 1 300 Byte av spillvattenledning ca 500 m.
Ledning Ramsberg-Gammelbo (91015) 695 403 695 Återstående arbeten från 2018.
Cederborgsvägen-Sytrandvägen (91046) 0 0 Budgetmedel överfört till projekt Lövnäsvägen.
Samläggn VA-fjärrv Guldsm.h (91046) 0 0 Budgetmedel överfört till projekt Folkestorp etapp 2.
Folkestorp etapp 2 (91050) 1 275 6 2 500 Utbyte befintliga vatten- o spillvattenledningar.

Byggstart november. Total projektkostnad beräknas till
4 000 tkr, färdigställs 2020.

Vattentorn Hagaberg (91037) 2 000 60 2 000 Tak och ledningar i reservoaren.
Lindesbergs RV (91029) 1 000 217 1 000 Slutarbeten på personaldelen och start av process-

renovering.
Öskeviks RV (91022) 3 000 0 Föreläggande. Nytt minireningsverk. Skjuts till 2020 pga

leverantörsproblem. Ombudgetering av 3 000 tkr.
Mårdshyttans RV (91022) 3 000 16 3 000 Föreläggande. Minireningsverk.
Storå RV (91037) 600 600 Renovering fasad.
Ramsbergs RV (91037) 700 500 Renovering fasad.
Säkerhet vattenverk (91037) 700 67 700 Klotens VV och Rockhammars VV, staket och infiltration.
Fellingsbro RV (91037) 600 600 Skrapspel.
Frövi RV (91037) 900 900 Skrapspel och betongreparation.
Pumpstationer Linde (91037) 500 76 500 Ombyggnad av pumpstationer.
Pumpstation Prästbron (91049) 3 000 0 Budgetmedel kommer ej att tas i anspråk. 

Ombudgetering av 3 000 tkr till år 2020.
Ljusnarsberg 11 365 12 226 11 365
Ställdalen-Högfors etapp 2 5 000 4 673 5 000 Överföringsledning. Byte befintlig spillvattenledning 

och nyläggning av vattenledning.
Finnhyttans VV 4 700 5 448 4 700 Utbyggnad befintligt vattenverk, förberedelser för 

reservvattentäkt.
Bångbro RV 1 665 2 105 1 665 Ny byggnad och nya filter.

Nora kommun 31 625 17 398 23 875
Östra stranden etapp 3 (92604) 10 700 10 798 10 700 Nedre Alntorp- Kungsheden.
Tahiti, ledning( 92602) 2 800 2 680 3 100 VA-omläggning, vatten- och spillvattenledning ca 1 km.
VA-ledn Nora-Lindesberg etapp 2 (92609) 3 050 2 100 2 500 Reservvattenledning Nora-Linde. Budgetmedel, 

(2 400 tk), överfört till projekt Tahiti.
VA-ledn Nora-Lindesberg etapp 3 (92609) 7 500 Reservvattenledning Nora-Linde.
Hagavägen VA-omläggn (92602) 4 300 355 4 300 Nybyggnation och byte av befintliga VA-ledningar.
VA till Alntorps Ö (92614) 850 67 850 Sjöledning till Alntorps Ö.
Nora RV (92600) 1 000 473 1 000 Projektering.
Järnboås RV (92608) 1 425 925 1 425 Komplettering med ny biobädd. 
Säkerhet vattenverk (92606) 0 0 Budgetmedel, 800 tkr, överfört till projekt Hagavägen.



Delårsbokslut 2019 

42 

 

Resultaträkning  

 

På grund av nya redovisningslagen, och gemensamt beslut i medlemskommunerna om samma 
tidpunkt för delårsbokslut, är nu redovisningstidpunkten 0831 (jämfört med tidigare år 0630). 
Därmed är perioderna ej lika och siffrorna inte jämförbara. 

 

Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den 
senaste årsredovisningen, bortsett från att faktisk semesterlöneskuld per bokslutstidpunkten ej 
bokförs i delåret utan att bokförd semesterlöneskuld per 2019-08-31 motsvarar semesterlöne-
skulden 2018-12-31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utfall Utfall Budget Prognos Avvikelse
2019-01-01 2018-01-01 Helår Helår

(Belopp i  tkr)  --2019-08-31  --2018-06-30 2019 2019

Verksamhetens intäkter

Kommunbidrag 69 540 51 632 104 307 104 307 0

Konsumtionsintäkter 101 773 73 497 151 025 151 025 0

Övriga intäkter 23 650 12 453 14 877 14 877 0

Delårsresultat avgiftsfinanserade verksamheter 4 600 -1 666 0 3 700 3 700

199 563 135 916 270 209 273 909 3 700

Verksamhetens kostnader -192 737 -135 524 -254 757 -264 437 -9 680

Verksamhetens resultat 6 826 392 15 452 9 472 -5 980

Finansnetto -9 902 -6 824 -15 452 -15 452 0

Resultat efter finansella poster -3 076 -6 432 0 -5 980

Reglering av resultat 1 989 1 637 0 1 989

Periodens resultat -1 087 -4 795 0 -3 991

Resultat fördelat på verksamhet

Gemensamt -1 087 -2 786 0

Skattefinansierade verksamheter -1 999 -2 009 0 -5 980 -5 980

Totalt resultat -3 086 -4 795 0 -5 980 -5 980
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Balansräkning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Belopp i  tkr)
2019-08-31 2018-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar 3 307 3 239

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 70 051 84 242

Kassa och bank 0 0

Summa omsättningstillgångar 70 051 84 242

Summa tillgångar 73 358 87 481

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Balanserat resultat -1 989 -1 774

Periodens/årets resultat -1 087 -215

Summa eget kapital -3 076 -1 989

Långfristiga skulder 8 155 1 273

Kortfristiga skulder 68 279 88 197

Summa eget kapital och skulder 73 358 87 481

Poster inom linjen

Ställda säkerheter INGA INGA

Ansvarsförbindelser INGA INGA
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Kassaflödesanalys  

 

 

 

 

 

 

 

2019-01-01 2018-01-01

(Belopp i  tkr)   --2019-08-31  --2018-06-30

Rörelseresultat 6 826 392

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar 938 811

7 764 1 203

Finansnetto -9 902 -6 824

Kassaflöde från löpande verksamheten före 

förändring av rörelsekapital -2 138 -5 621

Förändring av rörelsekapital

Ökning/Minskning av fordringar 14 191 -8 523

Ökning/Minskning av korta skulder -19 918 13 334

-5 727 4 811

Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 865 -810

Investeringsverksamhet

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 007 -431

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 007 -431

Finansieringsverksamhet

Reglering av resultat 1 989 1 637

Förändring av utnyttjad checkräkningskredit 6 965 0

Förändring av långfristig skuld -82 -58

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 8 872 1 579

Ökning/Minskning av likvida medel 0 338

Likvida medel vid årets början 0 3 426

Likvida medel vid periodens slut 0 3 764
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Förkortningar och begreppsförklaringar
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Organisationsnr: 222 000-1487 Tel: växel  0587-55 00 00 E-post: forbund@sbbergslagen.se 

Box 144,  713 23  NORA Servicecenter 0587-55 00 40 Hemsida: www.sbbergslagen.se 
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från räddningstjänsterna från länen i Örebro, Värm-

land och Dalarna samt från 3 kommuner i Dalsland 

och 6 kommuner i Västmanland. Syftet är att organi-

sera en systemledning med befäl för olika uppgifter 

som kan vara gemensamma för flera räddningsorga-

nisationer. MSB:s uppfattning är också att det är 

lämpligt att samverka med många räddningsorgani-

sationer så att kraftfulla ledningssystem erhålles. 

Den ska bestå av dels en gemensam bakre ledning 

som organiseras vid Nerikes Brandkår och dels av 

fler befäl på skadeplatserna för främre ledning. Ex-

akt hur detta kan organiseras kommer att presente-

ras under hösten 2019. Samverkansprojektet Rädd-

ningsregion Bergslagen har därför högsta prioritet 

inom Nerikes Brandkår! Målsättningen är att verk-

samheten ska påbörjas inför sommaren 2020. 

  

Samhällsgemensam larm- och ledningscentral (SLC) 

Arbetet med SLC-projektet pågår enligt plan vilket 

innebär att denna skall vara klar 2022. Då kommer 

larm- och ledning att kunna ske i gemensamma loka-

ler för ”blåljusorganisationerna”. Intea Fastigheter 

AB kommer att vara hyresvärd och polisen kommer 

att vara primär hyresgäst för att i sin tur hyra ut lo-

kaler till SOS Alarm och Nerikes Brandkår. Upphand-

lad tomt gränsar mot E 18/20 strax före trafikplats 

Munkatorp vid utfarten mot Arboga. Ovanstående 

bakre ledning för Räddningsregion Bergslagen är 

givetvis tänkt att ingå i den framtida SLC-

anläggningen.  

 

Nya brandstationer 

Arbete har påbörjats för att bygga ut och också rusta 

brandstationen i Guldsmedshyttan. Satsningen är 

efterlängtad med tanke på att lokalerna är trånga 

samt att de ej har varit rustade sedan stationen 

byggdes på 60-talet. Det saknas också ex. omkläd-

ningsrum för kvinnlig personal. Utöver detta kom-

mer även räddningsvärnet i Nyhyttan att få nya loka-

ler då en ny garagebyggnad uppförs vid skolan i 

Järnboås. Med denna lokalisering kan vissa av sko-

lans lokaler även nyttjas av brandpersonalen, exem-

pelvis lektionssal, duschar och bastu. Under detta år 

Väsentliga händelser 

Ekonomisk rapport 

Efter årets sju första månader ger helårsprognosen 

vid handen att resultatet vid årets slut blir—1 271 

tkr, vilket är –1 931  tkr sämre än budget. Under-

skottet kan i sin helhet förklaras med ökade pens-

ionskostnader. Bir resultatet vid årets slut negativt 

till följd av ökade pensionskostnader bör detta regle-

ras genom den balansfond som finns under eget 

kapital för just detta ändamål.  

 

Utökning av Nerikes Brandkår? 

Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF) har 

ställt en förfrågan till Nerikes Brandkår om möjlig-

heterna att ingå som medlem i Nerikes Brandkår. 

Förbundet driver räddningstjänsten för kommuner-

na Köping, Arboga och Kungsör. VMKF står inför 

ökade krav och stora utmaningar och önskar därför 

ingå i en större organisation. Utöver detta vill man 

även ha akut hjälp med att leda förbundet från och 

med 1 september 2019. Anledning till detta är att 

både räddningschef och vicechef har avslutat sina 

anställningar. Eftersom Nerikes Brandkår redan nu 

har gemensam operativ ledningsorganisation (vid 

olyckor och bränder) med kommunalförbundet finns 

mycket som talar för att denna samverkan ska ut-

vecklas. Nerikes Brandkår har därför svarat ja till att 

hjälpa VMKF med att leda deras förbund samt att vi 

också kommer att utreda förfrågan om deras ansö-

kan om medlemskap i Nerikes Brandkår. Är di-

rektionen i Nerikes Brandkår positiv till deras ansö-

kan kommer frågan att ställas till medlemskommu-

nerna i Nerikes Brandkår för slutgiltigt avgörande. 

 

Räddningsregion Bergslagen 

Efter den stora skogsbranden i Västmanland 2014 

och alla skogsbränder som var under förra året har 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

(MSB) på ett mycket tydligt vis påtalat att räddnings-

tjänsterna måste förbättra sin operativa ledningsför-

måga.  En arbetsgrupp har därför arbetat med 

denna fråga sedan årsskiftet med representanter 
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vår organisation. Att kunna använda sig av en drö-

nare visade sig vara värdefullt vid skogsbränder- 

men vi ser även andra insatser där en drönare kan 

vara till hjälp. Nerikes Brandkår har även förbättrat 

tekniken för ledningsstöd (kommunikation, kartor, 

GPS mm) ute i fält. En icke oviktig del är också att 

släckbilarna har utrustas med frystorkad mat samt 

vattenpåsar- vilket innebär att varje styrka kan klara 

sig bättre initialt innan en större mathållning organi-

seras. MSB har också kraftfullt förstärkt sin förmåga 

att kunna stötta kommunerna vid större händelser. 

Exempel på detta är att tillgången till helikoptrar har 

förbättrats samt att en hel del förstärkningsmateriel 

för skogsbrandsläckning har handlats upp.   

 
 

 

 

har lokalprogram och initiala planritningar tagits 

fram för österstationen i Örebro. Futurum Fastighet-

er AB har fått ansvaret att uppföra den nya brand-

stationen. Under hösten kommer nuvarande hyres-

gäster att flytta sina verksamheter så att byggnader 

kan rivas och att marksanering kan ske eftersom det 

varit ett gammalt gasverk på denna tomt. 

Bättre rustad för skogsbränder   

Efter förra årets skogsbränder har en hel del saker 

genomförts för att vi ska kunna hantera dessa hän-

delser på ett bättre vis. Många utbildningar har ge-

nomförts men en viktig del är också att alla har in-

sett att räddningstjänsterna behöver samverka ännu 

mer i framtiden. Beträffande teknik har en drönare 

anskaffats och fyra drönarpiloter finns nu utbildade i 



 

- 5 - 

Beräknat balanskravsresultat 

Beräknat balanskravsresultat, tkr 2019 

Prognostiserat resultat -1 271 

Avgår: Prognostiserade realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar -250 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar -1 521 

Reglering mot balansfond under eget kapital, pensionsreserv 1 521 

Årets balanskravsresultat 0 

Resultaträkning (tkr) Utfall jan-

juli 2019 

Utfall jan

-juli 2018 

Budget 

2019 

Prognos 

helår 

2019 

Avvikelse 

prognos-

budget 

Utfall  

helår 2018 

Verksamhetens intäkter 9 712 11 901 15 660 16 870 1 210 21 876 

Verksamhetens kostnader -107 616 -108 917 -179 233 -183 600 -4 367 -181 252 

  - varav pensionskostnad inkl. lö-

neskatt 

-6 871 -5 890 -7 559 -10 275 -2 716 -9 452 

Avskrivningar -3 832 -4 184 -7 565 -7 265 300 -7 216 

Verksamhetens nettokostnader -101 736 -101 200 -171 138 -173 995 -2 857 -166 592 

Medlemsbidrag 98 506 95 618 168 877 168 877 0 163 958 

Hyresbidrag 2 700 2 628 4 628 4 628 0 4 505 

Verksamhetens resultat -530 -2 954 2 367 -490 -2 857 1 871 

Finansiella intäkter 1 440 1 128 250 1 450 1 200 1 416 

Finansiella kostnader -13 -31 -14 -14 0 -76 

Finansiell kostnad pensionsskuld 

exkl. löneskatt 

-2 394 -1 051 -1 943 -2 217 -274 -1 688 

Resultat efter finansiella poster -1 497 -2 908 660 -1 271 -1 931 1 523 

Resultat -1 497 -2 908 660 -1 271 -1 931 1 523 

Årets prognostiserade balanskravsresultat efter 
balanskravsjusteringar är ett under skott på –1 
521 tkr. Underskottet kan härleddas till ökade 
pensionskostnader. Infrias prognosen vid årets 

Resultaträkning 

slut bör underskottet därför hanteras via den ba-
lansfond under det egna kapitalet för just ökade 
pensionskostnader. Förbundet har således inte 
något negativt balanskravsresultat att återställa 
på tre år.  
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Under april månad var vi behjälpliga vid en skogs-
brand i Motala kommun– en händelse som genere-
rade en intäkt på ca +300 tkr.  
 
Från och med 1/9 säljer vi också ledningsresurs till 
Västra Mälardalens kommunalförbund. Nettointäk-
ten för detta bedöms bli ca 280 tkr. Vi räknar med 
en ökad personalkostnad i samband med detta.  
 
Avskrivningar 

Investeringstakten har varit lägre än beräknat under 

hösten 2018 samt våren 2019. Därför har vi lägre 

avskrivningskostnader med ca 300 tkr.  

 
Pensioner 

Pensionskostnaderna har ökat och överstiger budget 

med -2 991 tkr, varav -274 tkr avser ökad finansiell 

kostnad. Ökningen beror främst på att utbetalning-

arna ökar till följd av många pensionsavgångar de 

senaste åren.  

 

Finansiella intäkter 

Under våren har en av våra placeringar fallit ut med 
god  avkastning. Reavinsten överstiger budget med  
+1 200 tkr.  
 

Finansiella kostnader 

Underskottet på –274 tkr är helt hänförd till pens-

ionerna– där kostnaden för 2019 har ökat mer än 

budget.  

 

Jämförelse mot föregående år 

Sommaren 2018 hade vi betydligt fler skogsbränder 

än vad vi brukar ha. Därför avviker 2018 års siffror 

mot 2019 i större utsträckning än normalt. De 

många skogsbränderna ger avtryck både på intäkter 

och kostnader– då förbundet fick ersättning från 

MSB samt från andra kommuner/förbund.  

 

Budgetavvikelser 

Resultatet per sista juli är ett underskott på –1 497 

tkr. Prognosen på helår är –1 271 tkr, vilket är –1 

931 tkr sämre än budget.  

 

Kostnader 

Övriga driftkostnader överstiger budget med totalt –

570 tkr.  Bland annat har datorerna på våra RiB-

stationer bytts ut i samband med att arbetssättet 

med händelserapporter har decentraliserats. Detta 

har medfört högre kostnader för både datorer samt 

licenser.   

 

I samband med revison upptäcktes att förbundet 

inte tagit med kostnaden för löneskatt för inneva-

rande år. Ett misstag som nu är justerat och innebär 

en negativ påverkan på resultatet med –1 280 tkr.  

 

I och med att vi nu gör grundutbildningen för RiB , 

Grib, i egen regi ökar slitaget på vårt material. Detta 

märks såväl på våra larmställ som på vår rökdykarut-

rustning. Samtidigt bedömer vi att kostnaden totalt 

sett blir lägre då vi kan intensifiera utbildning samt 

slipper kostnaden för långa resor fram och tillbaka 

till Sandö och Revinge.  

 

Kostnaden för våra hyror beräknas bli lägre än bud-

get till följd av lägre kostnader för bland annat vår 

övningsanläggning i Hidingehöjd.  

 

Intäkter 

Flera av våra budgeterade intäkter har ökat mer än 
budgeterat.  
 
Samarbetet med framför allt Västra Mälardalens 
kommunalförbund, visar sig också på intäkterna för 
vår övningsverksamhet där vi har en positiv avvi-
kelse på drygt +200 tkr.  Intäkterna kommer från 
köpta platser på vår egen Grib. Detta kompenserar 
för det bidrag vi inte längre får från Myndigheten för 
Samhällsskydd och beredskap, MSB.  
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Resultat– utfall– budget– prognos 

Område, tkr Utfall 

 jan-juli 

2019 

Utfall  

jan-juli 

2018 

Budget  

2019 

Prognos helår 

2019 

Avvikelse 

prognos– 

budget 

Ledning, direktion, revision 

inkl. PO-pålägg 

-1 204 -919 -2 413 -2 413 0 

Löner heltid inkl. PO-pålägg -47 169 -43 921 -77 994 -79 374 -1 380 

Löner deltid & värn inkl. PO-

pålägg 

-24 094 -28 919 -42 660 -42 660 0 

Hyror och lokalvård -15 174 -14 848 -26 850 -26 550 300 

Övriga driftskostnader -13 104 -14 420 -21 758 -22 328 -570 

Årets avsättning till pensioner 

inkl. löneskatt 

-6 871 -5 890 -7 558 -10 275 -2 717 

Avskrivningar -3 832 -4 184 -7 565 -7 265 300 

Summa kostnader -111 448 -113 101 -186 798 -190 865 -4 067 

Finansiella kostnader -2 407 -1 082 -1 957 -2 231 -274 

Summa totala kostnader -113 855 -114 183 -188 755 -193 096 -4 341 

Automatiska brandlarm 4 412 4 293 7 070 7 390 320 

Avtal 2 685 2 308 4 487 4 437 -50 

Räddningstjänst och teknisk 

service 

367 3 394 152 452 300 

Externutbildning 762 725 1 839 1 839 0 

Myndighetsutövning 1 170 816 1 762 1 762 0 

Övriga intäkter 316 365 350 990 640 

Summa intäkter 9 712 11 901 15 660 16 870 1 210 

Medlemsbidrag 98 506 95 618 168 877 168 877 0 

Hyresbidrag 2 700 2 628 4 628 4 628 0 

Finansiella intäkter 1 440 1 128 250 1 450 1 200 

Summa totala intäkter 112 358 111 275 189 415 191 825 2 410 

Periodens/årets resultat -1 497 -2 908 660 -1 271 -1 931 
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Balansräkning, tkr 2019-07-31 2018-12-31 

TILLGÅNGAR 124 901 122 157 

Anläggningstillgångar 57 527 60 219 

Materiella anläggningstillgångar 57 527 60 219 

Omsättningstillgångar 67 374 61 938 

Fordringar 9 018 12 350 

Kortfristiga placeringar 39 432 31 647 

Kassa och bank 18 924 17 941 

   

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 124 901 122 157 

Eget kapital 12 886 14 384 

Avsättningar 89 585 84 788 

Skulder 22 430 22 985 

Långfristiga skulder 0 0 

Kortfristiga skulder 22 430 22 985 

STÄLLDA PANTER 0  0 

ANSVARSFÖRBINDELSER 0 0 

Redovisningsprinciper 

Syftet med den finansiella redovisningen är att den 
ska ge en rättvisande bild av kommunalförbundets 
finansiella ställning. Kommunalförbundet följer de 
grundläggande redovisningsprinciper som framgår 
av den kommunala redovisningslagen och god redo-
visningssed.  Redovisningsprinciperna är i stort des-
amma som tillämpades vid senaste årsbokslut. Be-
räkningen av internt schablonpåslag för sociala av-
gifter är förändrat mot tidigare år. Se mer under 
rubriken sociala avgifter. Rekommendation 17 om 
Delårsrapport utgiven i november 2018 av Rådet för 
Kommunal Redovisning har tillämpats.  

Periodiseringar 

Fakturor överstigande 50 tkr exklusive moms har 
periodiserats.  Löner och PO-pålägg avseende deltid 
och värn för juli månad utbetalas efterföljande må-
nad. Därför har kostnaderna för augusti periodise-
rats i delårsbokslutet.  

 

Skuld för semester, kompensationstid och 
fridagar samt årets förändring av dito redovi-
sas per juli 2019, men med hänsyn tagen till 
avvikelser som avser juli men som registreras 
i augusti. 

Sociala avgifter 

Sociala avgifter har bokförts i form av procen-
tuella påslag i samband med löneredovisning-
en. De påslag som använts är följande: 

Schablonen 38,5% har räknats fram genom en  
genomsnittlig månadslön för alla heltidsan-
ställda.  

 

 

Kommunalt avtalsområde 38,5% 

Övriga 31,42% 

Balansräkning 
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Avskrivningar 

I balansräkningen har anläggningstillgångarna ta-
gits upp till anskaffningsvärdet minskat med inve-
steringsbidrag, avskrivningar och nedskrivningar. 

Materiella anläggningstillgångar skrivs av planen-
ligt efter tillgångarnas nyttjandeperiod. Avskriv-
ningarna påbörjas när anläggningarna tas i bruk. 
Avskrivningstiderna har uppskattas och beräknats 
med ledning av rådet för kommunal redovisnings 
rekommendationer. Följande avskrivningstider 
tillämpas:   

Nedskrivningar av tillgångar 

Om det vid räkenskapsårets utgång kan konstate-
ras att en anläggningstillgång har ett lägre värde 
än vad som kvarstår efter planenliga avskrivning-
ar, ska tillgången skrivas ned till det lägre värdet 
om värdenedgången kan antas vara bestående.   

Kortfristiga placeringar har värderats till det lägsta 
av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på 
bokslutsdagen.  

En nedskrivning ska återföras om det inte längre 
finns skäl för den. 

Fordringar 

Fordringar äldre än ett år betraktas som osäkra 
och har bokföringsmässigt avskrivits. 

Övrigt 

Kommunalförbundet använder kontoplanen Kom-
mun-Bas 13. 

Pensioner 

Pensionsskuldens förändring, det vill säga avsätt-
ning för särskild avtalspension, förmånsbestämd 
ålderspension, efterlevandepension samt finansiell 
kostnad, har redovisats bland verksamhetens kost-
nader liksom löneskatten för denna del.  

Den avgiftsbestämda ålderspensionen har avsatts 
maximalt och redovisats bland verksamhetens kost-
nader jämte löneskatten.  

I bokslutet för 2009 höjdes pensionsåldern i pens-
ionsberäkningen från 59 år till 60 år då det visat sig 
att den genomsnittliga faktiska pensionsåldern 
överstiger 60 år. Det medförde att kommunalför-
bundets avsättningar till framtida pensioner sänktes 
2009 och avsättning inklusive löneskatt minskade. 
Återföringen redovisas i en balansfond inom det 
egna kapitalet.  

Medlemskommunerna ansvarar för pensioner intjä-
nade t o m 31/12 året före inträdet. 

Finansiella tillgångar 

Förbundets finansiella tillgångar har klassificerats 
som omsättningstillgång då dessa är tänkt att finan-
siera framtida pensionsutbetalningar samt investe-
ringar.   

Enligt lagen om kommunal bokförings och redovis-
ningslagens 7 kapitel 7 § ska finansiella instrument 
som hålls till förfall inte värderas till verkligt värde. 
Istället bör dessa värderas enligt lägsta värdets prin-
cip, det vill säga det lägsta värdet av verkligt värde 
och marknadsvärde. Förbundet har tillämpat denna 
syn på samtliga finansiella tillgångar.  

Materiella anläggningstillgångar  

Anläggningstillgångar har i balansräkningen uppta-
gits till anskaffningsvärdet minskat med årliga av-
skrivningar. Med anläggningstillgångar avses objekt 
med en ekonomisk livslängd om minst tre år och 
med en total utgift på ett prisbasbelopp exklusive 
moms. 

Stora fordon  20 år 

Mindre lastfordon (t ex pick-up) 10 år 

Båtar 10 år 

Mindre fordon ( t ex personbilar) 7 år 

Hydrauliska räddningsverktyg 7 år 

Maskiner och inventarier 5 år 

Kommunikationsutrustning 3 år 
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Materiella investeringar 

Investeringarna pågår ofta över budgetåren till 

följd av långa leveranstider av framförallt de 

stora fordonen.  Årets investeringsbudget är 

hög vilket beror på att det höjdfordon som 

skulle ha köpts in under 2018 blivit framflyttad 

till 2019.  

Våren har varit lugn vad gäller investeringar– 

men i mitten av augusti anlände det nya höjd-

fordonet sam att tre nya släck/tankbilar är på 

väg in under hösten.  Under våren har material 

Objekt (tkr) Budget  2019 Utfall jan-juli 

2019 

Prognos 

helår 2019 

Avvikelse 

prognos– 

budget 

Stora fordon -15 500  -15 500 0 

Släckbilar  -466   

Höjdfordon     

Mindre fordon -1 750  -1 750 0 

VW Trp  -348   

Fyrhjuling  -28   

Räddningsmateriel mm -650 -92 -650 0 

Övrigt -250  -250 0 

Sängar  -226   

Summa -18 150 -1 160 -18 150 0 

till dessa bilar köpts in. 

Upphandlingen av mindre bilar pågår också för 

fullt.  

Prognosen är att hela budgeten kommer att 

förburakas.  

Under våren har nya sängar till logementen i 

Örebro köpts in. En investering som blivit för-

dröjd från föregående år.  

En ny transportbil har också kommit på plats.  
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Finansiella investeringar 

Placerade medel, tkr Anskaffnings 

datum 

Förfallodag Anskaff-

nings-

värde 

Marknads-

värde 2019-

07-31 

Kapital-

skyddat be-

lopp 

Lannebo Corporate Bond A 2014-09-11 Inget 7 221 7 702 - 

AIO OMX Stockholm 30 Index 2016-02-25 2023-09-08 7 028 7 618 7 000 

SEB Prime Sol Nordic Cross 2017-12-20 - 5 000 5 087 - 

AIO Asien 2018-04-01 2024-04-01 3 150 3 129 3 000 

AIO Framtidens energi 2018-04-01 2024-04-01 3 195 3 029 3 000 

GS AIO Global bonus 3548 2019-01-24 2027-02-12 3 300 3 153 3 000 

GS AIO Global bonus 3650 2019-05-13 2027-05-01 5 045 5 068 5 000 

Garantum Lannebo Corp. Bond 2019-06-15 - 2 448 2 465 - 

AIO Val Nordic Corp. Bond 2019-07-19 2025-07-19 3 045 3 028 3 000 

Summa   39 432 40 279 24 000 

AIO= Aktieindexobligation      

Medelsförvaltning utveckling, tkr 2019-07-31 2018-07-31 Förändring 

Aktuell likviditet 18 924 12 804 6 120 

Placeringsportföljen, värdepapper 

Kortfristiga placeringar  

Strukturerade produkter 

39 432 

14 669 

24 763 

34 660 

12 221 

22 439 

4 772 

2 448 

2 324 

Summa likvida medel och placeringar 58 356 47 464 10 892 

    

Placeringsportföljen, avkastning och mål    

Genomsnittlig löptid AIO (år) 5 4,5 0,5 

Lägsta avkastning AIO (tkr) avser kurtage 0 0 0 

Avkastningsmål pensioner SLR+ 0,5% (%) 0,70% 0,81% -0,11% 

Årets avkastning real och oreal. (tkr) 1 766 2 318 -552 

Årets avkastning real och oreal. (%) 4,8% 7% -1,9% 

    

Andel placerade medel av pensionsskulden  44% 41% 3% 

- i kortfristig räntefond 18% 15% 1% 

- i strukturerade produkter 28% 27% 1% 
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Uppföljning av  

Prestationsmål 2019 

Vi har satt upp  7 prestationsmål för vår verk-

samhet. Målen tar avstamp i förbundets vision 

och de av direktionen fastställda inriktnings-

målen. En avstämning per sista juli är inte möj-

lig för samtliga mål då de har avstämningstid-

punkter efter delårsbokslutet. I denna delårsrap-

port görs en bedömning av det vi känner till per 

2019-07-31 för att kunna göra en prognos av 

måluppfyllelsen vid årets slut.  

Måluppfyllelsen delas in i tre olika kategorier: 

målet är uppfyllt, målet är delvis uppfyllt och må-

let är inte uppfyllt. För att vara delvis uppfyllt 

måste målet vara minst halvvägs mot uppfyllt.  

Övningsenheten       

Vi ska säkerställa att övningsverksamheten genomförs utifrån Nerikes Brandkårs målplan och kompetensen upp-

rätthålls.  

Mätbart mål 
Mål-

sättning 

Mätningsme-

tod 
Resultat per 2019-07-31 

Prognos 

måluppfyllelse 

vid årets slut 

Kvalitetssäkra våra interna utbildningar 

GRIB (kompetensutveckling för brandmän 

i beredskap) och Arbetsledarutbildning 

genom att examinera alla enligt fastställda 

kriterier.  

100% 

God-

kända 

delta-

gare 

Examination 

genom såväl  

teoretiska som 

praktiska prov, 

där 85% kor-

rekta utförda 

prov krävs för 

att bli godkänd.  

Under våren har vi haft en 

deltagare som ej blivit 

godkänd– vilket innebär 

att målet ej är helt upp-

fyllt. Under hösten kom-

mer deltagaren få en ny 

möjlighet att göra om pro-

ven.  

 

     

Tillgänglighet och bemötande 

Vi ska vara tillgängliga och bemöta människor med förståelse och öppenhet.  

Mätbart mål 
Målsätt-

ning 

Mätningsme-

tod 
Resultat per 2019-07-31 

Prognos 

måluppfyllelse 

vid årets slut.  

Genomföra kartläggning av fyra av våra 

kommunikationskanaler: extern webb, 

intern webb, telefoni samt besök i våra 

lokaler.  

Kartlägg-

ning 

Informationsin-

samling och 

sammanställ-

ning. 

Kartläggningen är i gång 

och väntas vara klar till 

årsskiftet.  

 

Minst 85% av de människor som har kon-

takt med räddningstjänsten i myndighets-

ärenden ska uppleva att de får tillräcklig 

information om ärendets hantering.  

Minst 

80% 

Nöjd-kundindex 

från våra med-

lemskommuner 

Uppföljning sker genom 

NKI– som sammanställs 

helårsvis. Ej möjlig att 

stämma av per 2019-07-

31.  

 



 

- 13 - 

Enheten för operativ planering 

Vi ska ha en god insatsförmåga för att öka tryggheten i samhället.  

Mätbart mål Målsättning Mätningsme-

tod 

Resultat per 

2019-07-31 

Prognos 

måluppfyllelse 

vid årets slut 

För att ta till vara på erfarenheter från 

insatser ska samtliga olycksundersökning-

ar och insatsutvärderingar följas upp och 

föreslagna förbättringsåtgärder skall utre-

das och inom rimliga kostnader åtgärdas.  

Samtliga förbätt-

ringsåtgärder ska 

utvärderas och 

där ekonomin 

tillåter genomfö-

ras. 

Antal olycksun-

dersökningar 

med förbätt-

ringsförslag 

De brister som 

har kunnat åtgär-

dats inom eko-

nomiska ramar 

har genomförts.  

 

Föreligger behov ska uppföljning gente-

mot olycksdrabbade genomföras. Syftet 

med detta är främst för att vara ett stöd 

och erbjuda den drabbade möjlighet att i 

efterhand få gå igenom insatsen och 

ställa frågor. Här kan det också finnas 

möjlighet för oss att även kunna få åter-

koppling på vårt bemötande.  

Samtliga fall där 

behovet finns 

Antal uppfölj-

ningar kontra 

antalet fall där 

uppföljning 

bedömts nöd-

vändig 

Många uppfölj-

ningar gentemot 

drabbade ge-

nomförs löpande 

och som en na-

turlig del av 

efterspelet kopp-

lat till en insats.  

 

 

Brandskyddsenheten 

Vi ska ha ett gott förebyggande arbete för att skapa ett likvärdigt skydd i våra medlemskommuner.  

Mätbart mål Målsättning Mätningsme-

tod 

Resultat per 

2019-07-31 

Prognos 

måluppfyllelse 

vid årets slut 

Vi ska årligen genomföra 500 tillsyner en-

ligt lag om skydd mot olyckor (LSO) och 

Lag om brandfarlig och explosiv vara 

(LBE). Under 2018 medger dock tillgäng-

liga resurser en lägre nivå.  

400 tillsyner 2019 Statistik ur Ner-

ikes Brandkårs 

verksamhetssy-

stem. 

164 st, vilket in-

nebär 41% har 

genomförts.  Tro-

lig måluppfyllelse 

vid årets slut är 

80%.  

 

Drygt 60 % av alla bränder i byggnader 

drabbar bostäder. Boenden behöver 

därför informeras om hur brandskyddet 

fungerar, vad man ska tänka på för att 

förhindra bostadsbränder samt prak-

tiska råd hur man gör då en brand har 

inträffat. Nerikes Brandkår ska därför 

under loppet av 3 år besöka 8 bostads-

områden och ge information. (4 i Öre-

bro samt ytterligare 4 i Byrsta.)  

Minska antalet 

bränder inom 

respektive bo-

stadsområde 

Statistik ur Ne-

rikes Brand-

kårs verksam-

hetssystem. 

Grupperna job-

bar vidare med 

olika aktiveter 

under året, upp-

följning sker vid 

årets slut.  

Antalet insatser 

2019 är något 

fler än 2018  

tom juli månad. 

Svårt att sia om 

resultatet vid 

årets slut.  
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God ekonomisk hushållning  

Verksamhetsmål kopplat till god ekonomisk hushållning 

Mätbart mål Målsättning Mätmetod Prognos Måluppfyllelse 

För att tillgodose medborgarnas be-

hov av trygghet och minska kostna-

derna för nyanställningar skall åtgär-

der vidtas så att omsättningen av 

RIB anställd personal understiger 

10%.  

Max 10% Statistik ur 

Nerikes 

Brandkårs 

verksamhets-

system.  

6% vid delåret, 

vilket bör innebära 

att vi kommer att 

uppnå målet vid 

årets slut.  

 

För att trygga materialförsörjningen 

i samband med resurskrävande in-

satser skall en plan upprättas som 

anger Nerikes Brandkårs behov av 

förstärkningsresurser och storlek på 

materialdepå. Planen skall ange am-

bitionsnivå och kostnad för att 

uppnå denna nivå inom skogsbrand, 

översvämning och övriga händelser.  

Genomföra 

kartläggning 

och ta fram 

beslutsun-

derlag.  

Beslut om hur 

vi går vidare 

ska fattas sen-

ast 2019-12-

31.  

En inventering 

kommer att ske 

under hösten. I 

dagsläget är det 

oklart om hur långt 

vi har kommit vid 

årsskiftet.  

 

 

Vi tolkar god ekonomisk hushållning som att våra 

resurser ska användas där de gör mest nytta. Det 

betyder att vår ekonomi ska vara långsiktigt hållbar 

och att våra personella och tekniska resurser ska 

användas på ett över tid hållbart sätt. Direktionen 

har därför beslutat om fyra finansiella målsättning-

ar samt två mål som är kopplat till vår verksamhet.  
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Finansiella mål 

Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin, både i ett kortare och i ett längre perspektiv. Om 

kostnaderna i ett längre perspektiv överstiger intäkterna innebär det att kommande generationer får be-

tala för denna överkonsumtion.  

MÅL: Förmögenheten ska inte urholkas, årlig avkastning på finansiella tillgångar ska överstiga inflationen, 

mätt som statslåneräntan +0,5% i enlighet med förbundets finanspolicy.   

 2019-07-31 2018-12-31 2018-07-31 Måluppfyllelse 

Årets avkastning real. & oreal. (tkr) 1 766 1 507 2 318  

Avkastningsmål pensioner 0,70% 0,98% 0,81% 

Årets avkastning %  4,8% 4,6% 6,7% 

Självfinansiering 

MÅL: Investeringarnas självfinansieringsgrad ska överstiga 100%, dvs finansieras med egna medel. Självfinan-

sieringsgraden mäts som den löpande verksamhetens kassaflöde i relation till totalt kapitalbehov.  

 2019-07-31 2018-12-31 2018-07-31 Måluppfyllelse 

Kassaflöde från den löpande vht (tkr) 9 942 6 115 2 928  

Kassaflöde från investerings.vht (tkr) 1 126 6 380 4 988 

Självfinansieringsgrad  883% 96% 59% 

Storleken på det egna kapitalet 

MÅL: Det egna kapitalet bör minst motsvara självrisken för den största medlemskommunen då staten täcker 

kostnadskrävande insatser enligt lagen om skydd mot olyckor.  

 2019-07-31 2018-12-31 2018-07-31 Måluppfyllelse 

Självrisk Örebro kommun, mkr 6,0 5,8 5,8  

Eget kapital, mkr 12,9 14,4 9,9 

Kommunalförbundet ska hushålla med sina resurser och sträva efter att få ut så mycket som möjligt av 

varje satsad krona.  

MÅL: Verksamhetens nettokostnad ska understiga medlemsbidraget.   

 2019-07-31 2018-12-31 2018-07-31 Måluppfyllelse 

Verksamhetens nettokostnad (tkr) -101 736 -166 592 -101 200  

Medlemsbidrag (tkr) 101 206 168 463 98 246 

Förhållande i procent 100,5% 98,9% 103,0% 
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annat  tagit hem grundutbildningen för vår Rib per-

sonal vilket underlättar för personalen som nu slip-

per ligga ut hela veckor i Revinge och Sandö.  

 

Vårt andra mål kopplat till god ekonomiska hushåll-

ning avser materialförsörjning. Vi kommer att göra 

en inventering under hösten– men då vi har flera 

stora projekt på gång kan detta tyvärr vara något 

som kan komma att nedprioriteras. Måluppfyllelsen 

för detta är därför svår att sia om i dagsläget.  

 

Finansiella mål 

Tre av fyra finansiella mål är uppfyllt per sista juli. 

Nettokostnaden överstiger medlemsbidraget inklu-

sive hyresbidraget med 530 tkr, vilket innebär att 

nettokostnaden blir 100,5%. För att uppnå målet ska 

siffran understiga 100%. Anledningen till att målet 

inte uppnås är att resultatet för perioden är nega-

tivt. Måluppfyllelsen bedöms som delvis uppfyllt– då 

vi är mer än halvvägs mot målet.  

Infrias helårsprognosen vad gäller resultatet kom-

mer det även vid året slut innebära att nettokostna-

den kommer att överstiga medlemsbidraget. Dessu-

tom kan den förväntade höga investeringsnivån un-

der hösten också innebära att målet om investering-

arnas självfinansieringsgrad inte kommer att kunna 

uppnås, utan det kan bli aktuellt med försäljning av 

värdepapper. Helårsprognosen för de finansiella 

målen kan alltså bli sämre vid årets slut än per 2019-

07-31.  

Uppföljning av målen 

Prestationsmål 

Antalet prestationsmål är nästan halverat i jämfö-

relse med föregående år. Att ta fram relevanta och 

mätbara mål är inte enkelt. De bör till antalet inte 

heller bli för många. Arbetet med att sätta mål och 

följa upp dessa är en process som genomsyrar bud-

getprocessen under hela året.  

Av de uppsatta sju målen bedöms tre uppnås och 

två delvis uppnås vid årets slut. Två av målen är inte 

möjliga att bedöma per 2019-07-31.  

Övningsenheten jobbar intensivt med att utveckla 

våra interna utbildningar. Arbetet med vår grundut-

bildning för RiB fortsätter så att vi kan få ut nyan-

ställda med god kompetens så fort som möjligt. 

Hitintills har vi haft en deltagare som ej blivit god-

känd vid examinering. Vi kommer erbjuda möjlighet 

att göra om proven under början av hösten.  

Brandskyddsenheten ser troligen tyvärr inte ut att 

nå upp till 400 tillsyner vid året slut. Enheten har 

fortfarande till viss del ny personal som kräver mer 

handledning än en erfaren tillsynsförättare. De 

många projekt och förändringar som pågår inom 

förbundet har också tagit tid från arbetet med till-

syn.  

 

God ekonomisk hushållning 

Glädjande kan vi konstatera att personalomsättning-

en för vår deltidspersonal, RiB, har minskat och är 

för första gången på länge under 10%! Förhopp-

ningsvis håller trenden i sig. Detta kan vara ett resul-

tat av det aktiva arbetet vi bedriver. Vi har bland 
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Kommentar Uppdrag 

R
ö

kd
ykn

in
g 

Alternativa släckmetoder utvecklas och kan i 

vissa fall ersätta det riskfyllda rökdykningsmo-

mentet. Därför ska omfattningen av rökdyk-

ningen i framtiden inom Nerikes Brandkår utre-

das.  

Utredningen om i vilken omfattning kårerna inom Neri-

kes Brandkår skall använda rökdykning som metod vid 

släckning och livräddning i samband med brand har 

skjutits framåt. Vårt engagemang i Räddningsregion 

Bergslagen och Västra Mälardalens kommunalförbund 

har prioriterats.  

B
åt o

ch
 sjö

räd
d

n
in

gsresu
rser 

Båtresuserna inom Nerikes Brandkår håller för 

närvarande en mycket hög standard, från den 

stora RIB-båten i Örebro till de minsta båtpake-

ten på våra värnstationer. SSRS etablering på 

Vinön innebär också att behovet av Nerikes 

Brandkårs resurser på Hjälmaren har minskat. 

Livräddningen på Vättern ansvarar Sjöfartsver-

ket för. Totalt sett finns det anledning att ut-

reda ett framtida behov av båtresurserna och 

vattenlivräddning inom förbundet.  

Våra båtresurser kommer har fortfarande flera år kvar 

innan de skall ersättas vilket gör att utredningen har 

senarelagts. 

A
rb

etsti
d

sfö
rläggn

in
g 

Det finns ett behov att se över arbetstidsför-

läggningen för skiftgående personal i syfte att 

bli effektivare. En viktig del i detta arbete är att 

klargöra koordinationen av arbetsuppgifter och 

arbetsledarskapet mellan skiftlagets övning och 

utbildningsverksamhet och behovet av under-

hållsarbeten. Utredningen ska också visa om 

arbetsuppgifterna kan fördelas annorlunda 

mellan våra heltidsbemannande stationer i Lin-

desberg, Byrsta och Örebro.  

Utredningen om arbetstidsförläggning kommer att tas 

med i bemanningsutredningen för en framtida Öster-

station och eventuellt utökning av förbundet med 

Västra Mälardalens kommunalförbund. 

N
ykelfri au

to
m

atlarm
sh

an
terin

g 

Utreda och lämna beslutsunderlag för eventu-

ellt införande av nyckelfri automatlarmshante-

ring.  

En delrapport har lämnats under våren i utredningsupp-

draget Nyckelfri automatlarmshantering. Utrednings-

gruppen har inventerat olika system som för närva-

rande finns på marknaden. Man har också tagit del av 

andra räddningstjänsters lösningar med nyckelhante-

ringen. Sammanfattningsvis kan vi konstatera följande: 

När Österstation etableras är Nerikes Brandkår tvungen 

att förändra befintlig nyckelhantering. Oavsett vilken 

lösning vi väljer kommer det att vara mycket kostsamt 

för både Nerikes Brandkår och objektägare. Det finns i 

Sverige inget enhetligt eller rekommenderat system för 

nyckelhantering till automatlarmobjekt. Ett beslut i 

denna fråga måste tas under våren 2020. 

Uppföljning av utredningsuppdragen 

I budget 2019 formulerades ett antal utredningsuppdrag.  Här kommer en kort sammanställning med lägesrap-

port per 2019-07-31.  
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Svar på Interpellation från Inger Griberg (MP) om att 
underlätta för cyklister från Irja Gustafsson (S) 
 
Har fått 2 frågor angående förbättringar för cyklister. 
 
1. Varför gör man inte färdigt cykelbanan utefter Kristinavägen? 
 
Ett nytt förslag om hur dagvattnet ska tas om hand på Kristinavägen 
är framtaget, och innan vi bestämt vad /hur det ska göras så har vi 
inte velat påbörja arbetet med att göra färdigt cykelbanan på 
Kristinavägen.  
 
Det är avsatt investeringsmedel för projektering under 2020. 
 
2. Var finns cykelpumpen? 
 
Medborgarförslaget kom 2016 och frågan har diskuterats vid flera 
tillfällen, både placering och ekonomin. Nu är det klart att 
etableringen av en cykelpump är planerad som en del av 
ombyggnationen av flygparken. Och ombyggnationen beräknas vara 
klar under våren 2020 och då ska cykelpumpen vara på plats. 
 
Att placeringen blir där beror på att den ska vara lätt tillgänglig samt 
att kommunen äger marken. 
 
 
 
 
 
 
 
Irja Gustafsson 
kommunstyrelsens ordförande 
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