
KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde medkommunfullmäktige,måndag den 23
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hemsida. Aulan är öppen för allmänhet och media som inte har möjlighet att följa
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 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 
Kommunfullmäktige 
 

Borgensavgift för år 2021 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

 fastställa den kommunala borgensavgiften till 0,3% på aktuellt 
lånebelopp 2020-12-31, d v s saldo året innan budgetåret. Avgiften är 
oförändrad i förhållande till 2020 och gäller åtagande enligt 
kommunfullmäktiges beslut 2015-11-24 § 210. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutar årligen om kommunal borgensavgift för att på 
så sätt kompensera för den ekonomiska fördel det innebär för de kommunala 
bolagen att kommunen gått i borgen för lån. 

Gunilla Sandgren 
Ekonomichef 

För åtgärd: 

Ekonomienheten 
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 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 
Kommunfullmäktige 
 

Skattesats 2021 - Utdebitering 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

 Utdebiteringen för år 2021 fastställs till 22:30 per skattekrona. 

Ärendebeskrivning 

Lindesbergs kommuns utdebitering för år 2020 fastställdes av 
kommunfullmäktige den 2019-10-21 till 22:30 kronor per skattekrona. 

Förslaget innebär oförändrad skattesats år 2021. 

Gunilla Sandgren 
Ekonomichef 

För åtgärd: 

Ekonomienheten 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 28 (40) 
 Sammanträdesdatum:  
Kommunstyrelsen  2020-10-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §157/20   Dnr: KS 2020/216 

 

Utdebitering för år 2021 
 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

 Utdebiteringen för år 2021 fastställs till 22:30 per 
skattekrona. 

Ärendebeskrivning 

Lindesbergs kommuns utdebitering för år 2020 fastställdes av 
kommunfullmäktige den 2019-10-21 till 22:30 kronor per 
skattekrona. 

Förslaget innebär oförändrad skattesats år 2021. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

 Utdebiteringen för år 2021 fastställs till 22:30 per 
skattekrona. 

_______ 
 
För åtgärd: 

Ekonomienheten 
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 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 
Kommunfullmäktige 
 

Finansiering av slukhål vid Masugnen Dalkarlshyttan 1:31 i 

Lindesberg 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

 Lindesbergs kommun ersätter Fastigheter i Lindesberg för uppkomna 
kostnader. 

 Finansiering sker genom omdisponering från kontot för 
avskrivningar med 1 300 000 kronor 

Ärendebeskrivning 

Under november/december 2019 uppstod flera slukhål vid Masugnens 
huvudbyggnad. Fastigheten Dalkarlshyttan 1:31 ägs idag av FALAB, men har 
tidigare ägts av Lindesbergs kommun. Fastigheten såldes 1988 till 
Göranssonska Gården AB och överläts i befintligt skick, men inte att den nya 
ägaren övertog kommunens samtliga åtaganden. Fastigheten avstyckades 
1989 från Dalkarlshyttan 1:1. Vid tidpunkt då kommunen var lagfaren ägare 
till fastigheten, 1980-1981 utfördes arbeten med att riva den kraftstation som 
fanns på fastigheten samt täta in -och utloppen som tillhörde kraftstationen. 
Det har nu i efterhand konstaterats att arbetet skedde med felaktiga metoder.  

Advokatfirman Oebergs har på uppdrag av FALAB utrett frågan om vem som 
primärt är ansvarig att bära kostnaderna som slukhålet orsakat.  

Sammanfattningsvis konstateras i rapporten att kommunen är ansvarig för 
skadan på den grunden att kommunen vid övertagandet av fastigheten även 
övertog tillståndet för uppförande av ny kraftstation enligt villkor som 
framgår av en Vattendom. Arbetena skedde ej i erforderlig omfattning och 
därmed är kommunen skyldig att ersätta skadan.  

Ytterligare detaljer rörande ägarförhållande, ansvarsfrågan mm. framgår av 
rapporten. Bilaga 1. 

I brev från FALAB beskrivs detaljerat händelsen från det att slukhålet 
uppstod, gjorda och tänkta arbeten samt ersättningsanspråket. Bilaga 2. 

Konsekvenser 

För kommunen uppstår ekonomiska konsekvenser då kostnaderna kommer 
att belasta årets resultat med 1 297 291 kronor exklusive moms. 
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Förvaltningen föreslår att finansiering sker genom omdisponering från kontot 
för avskrivningar med 1 300 000 kronor. Kontot redovisar överskott p g a att 
förseningar skett av vissa investeringsprojekt. 

Henrik Arenvang Gunilla Sandgren 
Kommundirektör Ekonomichef 

För åtgärd: 

Ekonomienheten 

För kännedom: 

Fastigheter i Linde AB 

Bilagor: 

1. Advokatfirman Oeberg, rapport 2020-09-04, inklusive bilagor 

1.a Vattendom VA 83/77AV Stockholms tingsrätt den 1978-09-14 

1.b Servitutsavtal den 29 maj1979 mellan Vänerskog AB och Lindesbergs 
kommun 

1c. Köpekontrakt, den 6 december 1988, mellan Göranssonska Gården AB 
och Lindesbergs kommun 

2. Skrivelse från FALAB (beskrivning av händelsen samt sammanställning 
över kostnaderna) 
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Till: Fastigheter i Linde AB  

Från:  Advokat Anna Öberg och biträdande jurist Liselotte Rios, Advokatfirman 

Oebergs AB 

Datum: 2020-09-14 

Ärende: Utredning av ansvar för den skada som uppstått på fastigheten Dalkarlshyttan 

1:31. 

1 INLEDNING 

Fastigheter i Linde AB (”FALAB”) äger bl.a. fastigheten Dalkarlshyttan 1:31 (”Fastigheten 
1:31”), på vilken det under december 2019 uppstod ett s.k. slukhål med ett djup på ca. 6 
meter.  

Fastigheten 1:31 bildades under 1989 då den avstyckades från fastigheten Dalkarlshyttan 1:1 
(”Fastigheten 1:1”). Lindesbergs kommun (”Kommunen”) blev lagfaren ägare till Fastigheten 
1:1 1980-09-10 och utförde under 1980-81 arbeten med att riva den kraftstation som fanns på 
fastigheten samt att täta in-och utloppen tillhöriga kraftstationen. Vid tätning av in- och 
utloppen lades öppna schakt igen med bl.a. träplank som sedermera fylldes igen med jord. En 
gammal kulvert lämnades kvar under dessa massor, den kvarlämnade kulverten gav 
sedermera vika vilket senare fick till följd att ett slukhål uppstod (”Skadebringande åtgärd”). 
Det har konstaterats att detta berodde på felaktiga byggnadsmetoder och att kulverten inte 
borde ha lämnats kvar. Under samma tid fanns det ett servitut kopplat till Fastigheten 1:1 
varvid fastigheten stg 3, som Kommunen också var ägare till, hade vissa rättigheter och 
skyldigheter att nyttja Fastigheten 1:1. 

Skadan på Fastigheten 1:31, genom det s.k. slukhålet, har alltså uppstått efter att FALAB 
förvärvade densamma. Med anledning av detta och då den Skadebringande åtgärden uppstod 
under en tid då Fastigheten 1:31 var en del av den ursprungliga Fastigheten 1:1 som ägdes av 
Kommunen, har Advokatfirman Oebergs AB (”Oebergs”) fått i uppdrag att utreda vem som 
primärt är ansvarig att bära kostnaderna som slukhålet har orsakat på Fastigheten 1:31.  

2 SAMMANFATTANDE SLUTSATS OCH OEBERGS RÅD 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att på grund av den långa tid som har passerat sedan 
den Skadebringande åtgärden vidtogs och de många ägarbyten till Fastigheten 1:31 som har 
skett därefter kan det inte bedömas att Kommunen som tidigare fastighetsägare av Fastigheten 
1:1 kan bli ansvarig för den skada som numera uppstått på Fastigheten 1:31. Inte heller kan 
Kommunen genom det Servitutsavtal som var kopplat till fastigheten bli ansvarig för skadan, 
eller som tidigare servitutsinnehavare, då fastigheten stg 3 har bytt ägare. Däremot bör 

KS 2020/239-1

Bilaga 1
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Kommunen hållas ansvarig för skadan på den grunden att Kommunen vid övertagandet av 
Fastigheten 1:1 även övertog tillståndet för uppgörande av ny kraftstation i enlighet med de 
villkor som framgår av Vattendomen. Det kan konstateras att Kommunen inte genomförde 
igenfyllning av inlopp- och avloppskanaler i erforderlig omfattning, och på grund av denna 
vårdslöshet har det uppstått en sakskada som har drabbat FALAB. Ingen annan än den som 
bär ansvaret enligt tillståndet kan anses vara skyldig att ersätta sådan skada. Kommunen bär 
ansvaret och är således också skyldig att ersätta skadan.  

Huruvida Kommunen i sin tur kan vända sig till den entreprenör som utförde den 
Skadebringande åtgärder liger utanför vårt uppdrag och är något som Kommunen i så fall får  
utreda. 

3 JURIDISK ANALYS AV ANSVARSFRÅGAN 

3.1 Bakgrund, ägarförhållanden och avstyckningar 

I vattendom VA 83/77 den 1978-09-14 (”Vattendomen”), se bilaga 1, beviljades dåvarande 
ägare av Fastigheten 1:1; Vänerskog AB, tillstånd att bygga om det dåvarande kraftverket. 
Med anledning av detta beslutades att kraftstationen belägen på Fastigheten 1:1 skulle flyttas 
till vad som numera är fastighet Dalkarlshyttan 1:39. Med anledning av bl.a. flytten av 
kraftstationen ingicks ett servitutsavtal den 29 maj 1979 mellan Vänerskog AB och 
Kommunen (”Servitutsavtalet”), se bilaga 2, där servitut uppläts till fastigheten 
Dalkarlshyttan 1:1 med en rätt för Kommunen, som ägare av fastighet stg 93 i Lindesbergs 
kommun, att under fem års tid (räknat från 1979-04-03) disponera nuvarande 
kraftstationsbyggnad, område för turbinsump samt för tillopps- och avloppskanal till 
densamma. Vidare åtog sig Kommunen att utriva, bortforsla alla maskiner, instrument och 
övriga anläggningar belägna inom fastigheten senast 1984-04-02.  

Den 26 juni 1980 förvärvade Kommunen Fastigheten 1:1 och, enligt uppgift av FALAB, även 
rättigheterna till att bygga om det dåvarande kraftverket. Vänerskog AB försattes sedermera i 
konkurs den 18 december 1981.  

1988-09-01 avstyckades och bildades fastigheten Dalkarlshyttan 1:29 (”Fastigheten 1:29”) 
från Fastigheten 1:1 och 1989-04-25 bildades Fastigheten 1:31 då den avstyckades från 
Fastigheten 1:1. Servitutsavtalet följde med Fastigheten 1:29 vid dessa avstyckningar och är 
således numera inskrivet på den fastigheten. FALAB har angett att det måste ha blivit en 
felinskrivning då de områden Servitutsavtalet berör i själva verket är belägna på Fastigheten 
1:31. 

Kommunen var ägare till Fastigheten 1:31 fram till 1989-05-11 då Göranssonska Gården AB 
förvärvade fastigheten. FALAB inskrevs som ägare till Fastigheten 1:31 den 8 december 2014 
genom en fusion av tidigare ägare till fastigheten (Tredingen Utveckling AB) som förvärvat 
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fastigheten genom fusion av tidigare ägare Masugnen AB som förvärvat den från 
Industrilokaler i Lindesberg AB 1997-11-04 som i sin tur förvärvat den från Göranssonska 
Gården AB 1992-02-27.  

3.2 Är Kommunen ansvarig för skada på Fastigheten 1:31 i egenskap av tidigare 

fastighetsägare? 

Då Kommunen var ägare till den ursprungliga Fastigheten 1:1 vid det tillfälle som den 
Skadebringande åtgärden för skadan vidtogs, är det av intresse att utreda huruvida 
Kommunen har ett ansvar för skadan i form av tidigare ägare av fastigheten. Då FALAB 
förvärvade Fastigheten 1:31 genom fusion av bolag som tidigare var fastighetsägare finns det 
inga köpekontrakt/överlåtelsehandling avseende fastigheten tillgängliga. Det är därför inte 
möjligt att konstatera huruvida tidigare fastighetsägare har övertagit Kommunens eventuella 
åtaganden genom sådana avtal. Dock kan det konstateras av köpekontrakt, den 6 december 
1988, mellan Göranssonska Gården AB och Kommunen (Bilaga 3) att Fastigheten överläts i 
befintligt skick, men inte att den nya ägaren övertog Kommunens samtliga åtaganden 
avseende Fastigheten. 

En köpare av en fastighet kan ha rätt till ersättning för skada om det har uppstått ett fel eller 
förlust i en fastighet och detta beror på en försummelse från säljarens sida eller om fastigheten 
avviker från vad en säljare får anses ha utfäst (4 kap. 19 § JB). Som köpare av en fastighet har 
man en undersökningsplikt och endast fel som en köpare inte borde ha upptäckt vid en sådan 
undersökning kan åberopas som fel i fastigheten (s.k. dolda fel), om det inte är sådant som 
faller inom säljarens upplysningsplikt1 varvid en köpare av fastighet har ansetts berättigad att 
åberopa fel som denne borde upptäckt men som säljaren känt till men inte upplyst köparen 
om. Preskriptionstiden för dolda fel är dock 10 år från tillträdet (4 kap. 19 b § JB).  

Då FALAB förvärvade Fastigheten 1:31, 2014-12-08, genom fusion av Tredingen Utveckling 
AB som tidigare ägde fastigheten, som i sin tur hade förvärvat fastigheten från Masugnen 
Utveckling AB genom fusion 2011-02-25, så bör preskriptionstiden beräknas från det datum 
då Masugnen Utveckling AB (eftersom de förvärvat fastigheten genom köp) tillträde 
Fastigheten 1:31, dvs. 1997-11-04. Detta innebär att preskriptionstiden för dolda fel har 
passerat, och FALAB kan därför inte åberopa detta som ett fel i fastigheten som en tidigare 
ägare har att svara för. För det fall preskriptionstiden inte skulle ha gått ut skulle anspråket på 
ersättning för skada i första hand riktas mot Industrilokaler i Lindesberg AB som säljare av 
Fastigheten till Masugnen Utveckling AB, och de skulle i sin tur rikta anspråk mot 
Göranssonska Gården AB som därefter kan rikta anspråk mot Kommunen. Dock är kedjan 
och tidsaspekten för lång för att Kommunen skulle bli ansvarig för kostnaderna för skadan så 
som tidigare ägare av Fastigheten 1:31. 

                                                 
1 NJA 2007 s. 86. 



 

 

4 (6) 

 

 

3.2.1 Vilket ansvar har Kommunen som tidigare servitutsinnehavare? 

Som nämnts ingicks Servitutsavtalet mellan Kommunen och tidigare fastighetsägare för 
Fastigheten 1:1 med anledning av flytten av kraftstationen med en rätt för kommunen att 
under fem års tid (räknat från 1979-04-03) disponera nuvarande kraftstationsbyggnad, område 
för turbinsump samt för tillopps- och avloppskanal till densamma. Kommunen åtog sig att 
utriva, bortforsla alla maskiner, instrument och övriga anläggningar belägna inom fastigheten 
senast 1984-04-02. Kommunen ägde även rätt att fritt disponera området som benämnts som 
”område för deponering av muddermassor” när arbetena slutförts, övertäcka muddermassorna 
med jord samt för all framtid ansvara för desamma.  

Servitutsavtalet följde vid avstyckningen av Fastigheten 1:1 med Fastigheten 1:29, vilket 
innebär att Servitutsavtalet inte belastar Fastigheten 1:31. Dock så har det angetts att detta 
blev felaktigt inskrivet och avsikten var att Servitutsavtalet skulle följa med Fastigheten 1:31 
eftersom servitutet de facto berör område som är belägen på denna fastighet. Det är inte helt 
ovanligt att det förekommer oriktiga inskrivningar av servitutsavtal vid äldre 
fastighetsindelningar så som avstyckningar.2 Om det är uppenbart oriktigt och det beror på 
inskrivningsmyndighetens eller någon annans skrivfel så ska inskrivningsmyndigheten rätta 
till detta (19 kap. 22 § JB). Varför det härmed för den fortsätta utredningen räcker med att 
konstatera att Servitutsavtalet egentligen bör belasta Fastighet 1:31. Konstateras kan att det 
också saknar betydelse att Kommunen var ägare till Fastigheten 1:1 samt var ägare till den 
fastighet som belastade Fastigheten 1:1 med Servitutsavtalet och eftersom servitutet är 
inskrivet gäller det även efter överlåtelse av fastigheten till ny ägare. 

Med anledning av vad som ovan har konstaterat är den fortsatta frågan vilken betydelse 
Servitutsavtalet har för ansvarsfrågan för skadan på Fastigheten 1:31. En servitutsrättighet 
innebär en rätt för en annan fastighet att använda en annans fastighets väg, brunn eller dylikt. 
Ägaren av den fastighet som har denna rätt (dvs. härskande fastigheten) har en förpliktelse att 
inte betunga den fastighet till vilken en rätt upplåtes (dvs. tjänande fastighet) och hålla 
fastigheten i sådant skick att skada eller olägenhet inte vållas i onödan. Överskrider den 
härskande fastighetens ägare sin rätt åligger det honom att återställa vad som rubbats eller 
fullgöra vad som eftersatts och att ersätta skada, enligt JB 14 kap. 6 och 7 §§. Detta innebär 
att Kommunen som ägare av den härskande fastigheten (stg. 93 i Lindesberg Kommun3) hade 
ett ansvar att se till att det inte uppstod skada på Fastigheten 1:1. 1995-12-12 förvärvade 
Linde Energi AB den tjänande fastigheten från Kommunen varvid Kommunens förpliktelser 
som servitutsinnehavare till Fastigheten 1:1 (nu Fastigheten 1:31) upphörde. Bestämmelserna 
enligt JB 14 kap. 6 och 7§§ reglerar dock inte frågan huruvida en ansvaret som en 

                                                 
2 DS 2020:43 s. 34ff. 
3 Stg 93 i Lindesbergs Kommun har sedermera ombildats till blev Haga 13:4 som sedan blev del i Haga 13:7. 
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fastighetsägare ådragit sig förs över till ny ägare av fastigheten. Enligt allmänna sakrättsliga 
principer kan det dock vara så att skyldigheten att återställa även gäller för ny ägare.4 
Förpliktelser som servitutsinnehavare bör därför numera åligga Linde Energi AB. Då 
åtgärderna som föreskrivs i Servitutsavtalet har vidtagits av Kommunen kan det inte anses att 
förpliktelserna som var stadgade däri har tillfallit Linde Energi AB. 

Förpliktelserna enligt JB 14 kap. 6 och 7 §§ för en ägare av en härskande fastighet kan tolkas 
så att det är självständiga förpliktelser, dvs. att varje ny ägare av en fastighet har sådana 
förpliktelser. Dock kan det inte anses ingå i dessa förpliktelser att upptäcka sådana fel som 
t.ex. att en tidigare ägare har använt sig av en felaktig byggnadsmetod. Linde Energi AB kan 
därmed inte anses ha ansvar för den skada som orsakades av Kommunen och som uppstått på 
Fastigheten 1:31. Hade Kommunen fortfarande varit ägare hade de kunnat hållas ansvariga 
enligt jordabalkens bestämmelser då de orsakat skadan genom felaktig byggnadsmetod vid 
bortforsling av kraftbyggnad m.m, och på så vis betungat Fastigheten 1:1. 

 

3.3 Inomobligatoriskt och utomobligatoriskt skadestånd 

Då Servitutsavtalet är ett avtal upprättat mellan två parter, med förpliktelser och skyldigheter 
för parterna, är det även av intresse att utreda om Kommunen genom den Skadebringande 
åtgärden har gjort sig skyldig till avtalsbrott. I Servitutsavtalet står det bl.a. följande: 

”Kommunen förbinder sig att senast 1984.04.02 utriva och bortforsla alla maskiner, 
instrument och övriga anläggningar tillhörande kraftverket belägna inom 
kraftverksbyggnaden.” Kommunen har genomfört detta omkring 1980-815 och har därmed 
fullgjort förpliktelsen. Förpliktelsen innehåller inte något om hur detta ska gå till eller att 
Kommunen ska ha ansvar för de åtgärder de vidtagit, varför det inte går att hävda att 
Kommunen brutit mot Servitutsavtalet i detta avseende. 

Vidare följer enligt Servitutsavtalet att ”Kommunen äger även rätt att under byggnadstiden för 
nya kraftstationen fritt disponera det område, som i vattendomen upptagits som ’område för 
deponering av muddermassor’. Kommunen skall, när arbetena slutförts, övertäcka 
muddermassorna med jord samt för all framtid ansvara för desamma.” Denna förpliktelse kan 
dock inte anses vara hänförlig till den Skadebringande åtgärden och är därmed utan betydelse 
i detta sammanhang. 

Dock kan det tilläggas att i Vattendomen varvid Vänerskog AB fick tillstånd att bygga om 
kraftverket i enlighet med tidigare ansökan uppställdes vissa villkor, bl.a. ”rätt att riva det 

                                                 
4 Se prop. 1970:20 del B 2 s. 737. 
5 Enligt uppgift från FALAB. 
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befintliga kraftverket samt i erforderliga omfattning igenfylla tillhörande intags-och 
utloppskanal”. Enligt uppgift från FALAB så övertog Kommunen rättigheterna att bygga nytt 
kraftverk från Vänerskog AB när det bolaget gick i konkurs och Kommunen köpte hela 
området med tillhörande kraftstation. Med det måste förstås att Kommunen tog över 
tillståndet som utfärdats av Vattendomstolen 1978-09-04. Enligt detta tillstånd framgår det att 
ansvaret ligger på tillståndshavaren för detta. Den som har utfört åtgärden bör därför stå 
skadan som dessa åtgärder har medfört på utomkontraktuella grunder. Detta oavsett vad 
Servitutsavtalet innebär eller vem som numera är ägare av fastigheten. Det saknar därför 
betydelse i sammanhanget att servitutet är inskrivet på fel fastighet – då villkoret enligt 
tillståndet är kopplat till den fastighet där kraftstationen med tillhörande intags- och 
utloppskanal finns, dvs. numera Fastigheten Dalkarlshyttan 1:31. Tillståndet innehåller dock 
ingen säkerhet för återställandekostnader eller liknande. 

Enligt 2 kap. 1 § Skadeståndslagen framgår att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar 
bl.a. sakskada ska ersätta skadan. Jord räknas som fast egendom och kan därför falla in under 
sakskada. I detta fall kan Kommunen anses ha varit vårdslös vid igenfyllande av tillhörande 
intags- och utloppskanal då en felaktig byggnadsmetod användes (som dessutom var känd för 
Kommunen). Skadestånd med anledning av sakskada omfattar ersättning för bl.a. 
reparationskostnad och annan kostnad till följd av skadan. 

Kommunen kan i sin tur eventuellt vända sig mot entreprenören som utförde arbetena vid 
denna tid, detta är dock en fråga som eventuellt är reglerat entreprenadrättsligt mellan 
beställare och utförare och som Kommunen får utreda vidare.  

 

Bilagor: 

1. Vattendom VA 83/77 AV Stockholms tingsrätt den 1978-09-14. 
2. Servitutsavtal den 29 maj 1979 mellan Värnerskog AB och Lindesbergs Kommun. 
3. Köpekontrakt, den 6 december 1988, mellan Göranssonska Gården AB och 

Lindesbergs Kommun. 



     
Slukhål vid Masugnen.  
 

Någon gång i slutet av nov. uppstår ett mindre slukhål invid masugnens huvudbyggnad. Denna fylls 

upp med makadam. Någon vecka senare uppstår ett större hål på samma ställe. 4 dec åker FALAB 

personal ner på plats och ser över området. Hålet sträcker sig ca 8 m ner, med en vattenyta vid ca 

6m. I ett första skede bedöms detta beror på att tätningen av inloppet till den gamla kulverten 

sprungit läck och på så sätt eroderat bort det tidigare ilagda materialet. Ett informationsmail går ut 

till Linde E, Samhällsbyggnadsförbundet och Håkan Blaxmo, trafik kommer på plats och förbereder en 

eventuell avstängning av bron.  

Även Peter Ström från Linde Energi var tidigt på plats och kunde presentera ritningar över den 

tidigare byggnationen.  

För att säkerställa vad som rasat, och om det fanns risk för bron grävdes provgropar och det kunde 

konstaterats att det var den gamla kraftstationen som rasat ihop. Olika nivåer hade endast täckts 

med t.ex trä eller liknande som gett vika för tidens tand. Efter första fyllningen hade nästa nivå gett 

sig och nytt slukhål uppenbarat sig. Vid provgropsgrävningen konstaterades även att delar av den 

gamla stenkulverten som lämnats intakt gav med sig bitvis, men att det ej fanns risk för bron.  

 

Under det vidare arbetet har information löpande getts till Linde Energi samt SB Bergslagen. 

 

Under dec bestämdes en strategi hur grävning vidare skulle ske. Då FALAB ej var helt säkra på 

utbredningen och risken för framtida hål, då det förelåg viss osäkerhet om kulvertens sträckning 

stämde med de gamla ritningar som presenterats av Linde E och erhållits från Lindesbergs bibliotek, 

bestämdes att grävning startar i den västra delen och gick österut mot den gamla kraftstationen. 

Detta för att bedriva schaktarbetet utan risk för grävmaskinist. Initialt lades alla uppgrävda massor på 

hög för kontroll av markföroreningar . I huvudsak kördes dessa, efter tillstånd av miljöenheten, 

massor bort till annan fastighet och ersattes av kvalificerade massor.  

Att de placerades på annan fastighet var för att minimera transporterna. Det tidigare nyttjade 

massorna var av varierad kvalité med mycket rivningsrester och liknande. De massor som gick att 

nyttja såsom släntmaterial osv,. nyttjades på plats för att minimera transportkostnaden. 

 

På plats under februari träffade FALAB en gammal anställd på området som bekräftade lägena där vi 

arbetade oss fram med grävmaskinen samt berättade att han endast väntat att det skulle rasa då 

delar av kraftstationen samt kulvert endast täckts med träplankor med fyllning ovan. FALAB har 

tidigare haft problem med mindre sättningar i området, vilket bekräftar personens utsaga.  

Att FALAB utförde en så pass detaljerad utgrävning av området var för att säkerställa att hela 

kulverten, samt tidigare öppna schakt täckta med trä skulle tas bort för att ej riskera ett framtida ras 

med personskador/dödsfall som följd. Så grävning och rivning av det som kvarstod av kulvert och 

uppfyllnad genomfördes både öster och väster tills man kom till de tätade och fyllde delarna av 

kulverten.  

 

Då kulverten var av en rejälare dimension krävdes det ett antal m uppfyllnad för att fylla 

tomrummet. Det är ej praktiskt möjligt att packa sådana djupa schakter tillräckligt för att undvika 

framtida sättningar. Därav skedde återställningen, då vägen också nyttjas för tung trafik, endast med 

topp av grus initialt. När det legat en vinter kommer bundet bärlager (AG) att läggas (våren 21) som 

kommer ligga ett antal år för att ta de sista sättningarna. Om ca 4‐5 år kommer vägen jämnas av och 

ett lager asfalt (topp) sättas, samt den slutgiltiga återställningen med kantsten, jordning mot 

densamma osv. genomföras. 

Bilaga 2
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Kostnader för ovanstående: 

Grävning, återställning samt miljö      1.046.091:‐  

Framtida återställning. (offererat pris)  AG, inklusive justering   120.000:‐ 

      Topp, kantsten jordning  120.000:‐ 

Projektledning FALAB, 16 timmar      11.200:‐ 

Summa kostnader        1.297.291:‐ exkl moms

     

Juridisk ansvarsutredning (tidigare översänd) har påvisat att ansvaret ligger på Lindesbergs kommun 

och/eller ”Lindesbergs Elverk”. 

 

Fastigheter i Linde AB 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

2020-11-02  KS 2020/257 

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

  

 

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

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

Kommunfullmäktige 
 

Avsägelse av uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige från 

Mats Seijboldt (-) 

Förslag till beslut 

  
1. Mats Seijboldts (-) avsägelse från uppdraget som ledamot i 

kommunfullmäktige godkänns. 
2. Lindesbergs kommun begär ny röstsammanräkning hos Länsstyrelsen i 

Örebro län för att utse ny ledamot i kommunfullmäktige efter Mats Seijboldt (-
)   

 

Ärendebeskrivning 

Mats Seijboldt (SD) har inkommit med avsägelse som ledamot i 
kommunfullmäktige. 

 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Länsstyrelsen Örebro län 
Nämndsekreteraren (Troman och ipad) 

För kännedom: 

Mats Seijboldt (-) 

Bilagor: 

Avsägelse 



X  - ledamot

KS 2020/257-1



  

 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

2020-11-13  KS 2020/258 

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

  

 

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

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

Kommunfullmäktige 
 

Avsägelse av uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige från 

Sheila Seijboldt (SD) 

Förslag till beslut 

1. Sheila Seijboldts (SD) avsägelse från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige godkänns. 

2. Lindesbergs kommun begär ny röstsammanräkning hos Länsstyrelsen i 
Örebro län för att utse ny ersättare i kommunfullmäktige efter Sheila 
Seijboldts (SD) 

 
Ärendebeskrivning 

Shelia Seijboldt (SD) har inkommit med avsägelse som ersättare i 
kommunfullmäktige. 

  

Henrik Arenvang Anna Lundström 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Länsstyrelsen i Örebro län 
Nämndsekreterare (Troman och iPad) 

För kännedom: 

Sheila Seijboldt (SD) 

Bilagor: 

Avsägelse 



- ersättare

KS 2020/258-1
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2020-11-13  KS 2020/262 

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

  

 

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

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

Kommunfullmäktige 
 

Avsägelse av uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige från 

Åse Gustavsson (LPO)  

Förslag till beslut 

1. Åse Gustavssons (LPO) avsägelse från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige godkänns. 

2. Lindesbergs kommun begär ny röstsammanräkning hos Länsstyrelsen i 
Örebro län för att utse ny ersättare i kommunfullmäktige efter Åse 
Gustavssons (LPO) 

Ärendebeskrivning 

Shelia Seijboldt (SD) har inkommit med avsägelse som ersättare i 
kommunfullmäktige. 

Henrik Arenvang Anna Lundström 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Länsstyrelsen i Örebro län 
Nämndsekreteraren (Troman och iPad) 

För kännedom: 

Åse Gustavssons (LPO) 

Bilagor: 

Avsägelsen 



1

Annette Eklund

Från:
Skickat: den 2 november 2020 11:41
Till: Kommun
Ämne: Avsägning uppdrag 

Hej 
Jag önskar avsluta mitt uppdrag inom politiken som reserv inom Landsbygdspartiet oberoende Lindesberg.  
 
Jag har en platta som jag önskar lämna åter, var/när kan jag göra det?  
 
Önskar bekräftelse på avslutat uppdrag  
 
Vänliga hälsningar Åse Gustavsson  

 
 
Skickat från   

KS 2020/262-1



  

 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

2020-11-17  KS 2020/282 

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

  

 

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

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

Kommunfullmäktige 
 

Revisorernas bedömning och granskning av delårsrapport 2020 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av revisorernas bedömning av 
delårsrapporten per den 31 augusti 2020. 
  

Ärendebeskrivning 

Revisorerna överlämnade bedömning av delårsrapport 2020 daterad 12 
november 2020. 

 
 

Henrik Arenvang Anna Lundström 
Förvaltningschef Handläggare 

 

 

För kännedom: 

Samtliga nämnder 

Bilagor: 

Revisorernas bedömning 



 

 

Bedömning delårsrapport 2020 

___________________________________________________________ 

Revisorerna i Lindesbergs kommun  2020-11-12 

 

    Till    

    Fullmäktige i Lindesbergs kommun 

    organisationsnummer 212000-2015 
 

 

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2020 
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om delårsrapporten är upprättad i enlighet med 

lagens krav och god redovisningssed samt om det prognosticerade resultatet är förenligt med de mål som 

kommunfullmäktige fastställt. Revisorernas bedömning ska biläggas delårsrapporten inför fullmäktiges 

behandling av densamma. En översiktligt granskning har genomförts av kommunens delårsrapport för perioden 

2020-01-01 – 2020-08-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020. 

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning: 

• Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning 

att anse att delårsbokslutet för 2020 inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagens krav och god 

redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2020. 

Balanskravsresultatet per helår prognostiseras till 21,9 mnkr. 

• Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för god ekonomisk 

hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås? 

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte varit möjligt att 

bedöma de finansiella målen som fullmäktige fastställt i budget för 2020 eftersom det inte görs någon 

bedömning per helår. Kommunstyrelsen konstaterar dock att målen har uppfyllts per delår.  

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte varit möjligt att 

bedöma verksamhetsmålen som fullmäktige fastställt i budget för 2020 eftersom det inte görs någon bedömning 

per helår. 

Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport. 
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Ordförande    Vice ordförande   
   
 

  

KS 2020/282-1



 

Översiktlig granskning 

Granskning av  

delårsrapport 2020 

Lindesbergs kommun 

Projektledare 

Rebecka Hansson 
Projektmedarbetare 

Stina Björnram  

Lisa Bergman 
 

 

  



 
 

1 

Innehållsförteckning 

Inledning 3 

Iakttagelser och bedömningar 4 

Rekommendationer 6 

   



 
 

2 

Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat 
kommunens delårsrapport för perioden 2020-01-01 – 2020-08-31. Uppdraget ingår som 
en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020. 

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

Revisionsfråga Kommentar  

Har delårsrapporten 
upprättats enligt 
lagens krav och god 
redovisningssed? 

Uppfyllt 

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

 

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

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

Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med fullmäktiges 
behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i 
delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna 
ska lämna till fullmäktige. 

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av 
räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av 
kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. 

Revisionsobjekt är styrelsen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt 
ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed. 

Syfte och Revisionsfrågor 

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 
● Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 
● Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för 

god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att 
uppnås? 
 

Avgränsning och Metod 

Granskningen av delårsrapporten omfattar: 

● Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2020-08-31, 
● Förvaltningsberättelsens innehåll, 
● Hur kommunen redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med 

målen för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål). 

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av 
Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk 
granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens 
upprättande. 

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning 
jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god 
revisionssed i övrigt har. Detta PM är skrivet i avvikelseform och omfattar våra mest 
väsentliga iakttagelser och bedömningar. 

Den granskade delårsrapporten fastställdes av kommunstyrelsen 2020-10-27 och 
fullmäktige behandlar delårsrapporten 2020-11-23. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av enhetschef på ekonomienheten.  
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Iakttagelser och bedömningar 
 
Lagens krav och god redovisningssed 

Iakttagelser 

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari –augusti. Resultatet för 
perioden uppgår till 55,9 mnkr att jämföra med budgeterade 2,3 mnkr. Prognosen per 
helår pekar mot ett resultat om 24,9 mnkr. Styrelsen har överlämnat rapporten inom 
lagstadgad tid till fullmäktige. 

Bedömning 

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter 
som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet för 2020 inte, i allt väsentligt, är 
upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i 
delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2020. 
Balanskravsresultatet per helår prognostiseras till 21,9 mnkr.  

God ekonomisk hushållning 
Kommunfullmäktige har fastställt ett mål- och budgetdokument för perioden 2019-2021, 
där budgeten av 2020 och VP 2021-2022, innehållande ett antal finansiella mål och 
verksamhetsmål. Under rubriken God ekonomisk hushållning i delårsrapporten framgår 
att god ekonomisk hushållning råder när de verksamhetsinriktade kvalitetsfaktorerna 
och grunduppdragen visar på god kvalitet samtidigt som de finansiella målen är 
uppfyllda. Varje nämnd ansvarar självständigt för att ta fram egna grunduppdrag och 
kvalitetsfaktorer.  

De finansiella målen kopplat till god ekonomisk hushållning lyder: 

• Soliditeten ska vara oförändrad eller öka 
• Årets resultat ska uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter, generella 

statsbidrag och utjämning. 

Iakttagelser 

Mål 

I delårsrapporten görs ingen avstämning mot årsprognosen avseende kommunens 
finansiella och verksamhetsmässiga mål som fastställts i VP 2020-2022.  

Under rubriken God ekonomisk hushållning framgår att de finansiella målen är uppfyllda 
per delåret. Ingen bedömning görs utifrån en helårsprognos.  

Under rubriken Måluppfyllelse görs en uppföljning av utvecklingsmål och 
kvalitetsfaktorer. Av uppföljningen framgår att två av fyra utvecklingsmål är på väg att 
uppfyllas, ett inte är uppfyllt samt att ett endast följs upp per helår. Uppföljningen av de 
fem kvalitetsfaktorerna visar att två är på väg att uppfyllas samt att tre endast följs upp 
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per helår. Bedömningen av måluppfyllelsen är per delår och inte utifrån en 
helårsprognos.  

Bedömning 

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte 
varit möjligt att bedöma de finansiella målen som fullmäktige fastställt i budget för 2020 
eftersom det inte görs någon bedömning per helår. Kommunstyrelsen konstaterar dock 
att målen har uppfyllts per delår.  

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte 
varit möjligt att bedöma verksamhetsmålen som fullmäktige fastställt i budget för 2020 
eftersom det inte görs någon bedömning per helår.  
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Rekommendationer 
● Vi rekommenderar kommunstyrelsen att utvärdera målen utifrån ett prognostiserat 
helårsresultat.  
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Tobias Bjöörn 

  
 
 
 
 
Rebecka Hansson 

Uppdragsledare  Granskningsansvarig 

 

 

 

 
Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Lindsbergs kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan framtagen inför 
den översiktliga delårsgranskningen. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av 
och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.  
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Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 

Delårsrapport januari-augusti 2020 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 Godkänna delårsrapporten 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunens årshjul upprättas delårsrapporten per sista augusti.  

Delårsrapporten redovisar ett resultat på 24,7 Mnkr, vilket är en förbättring 
med 31,2 Mnkr jämfört med samma period 2019. Resultatförbättringen 
förklaras främst med att staten tillfört kommunen extra statsbidrag vid ett 
flertal tillfällen under året detta för att säkerställa välfärdens uppdrag inom 
skola, vård och omsorg och kompensationer av förlorade skatteintäkter med 
anledning av pandemi.  

Helårsprognosen visar ett resultat på 24,9 Mnkr och är 22,6 Mnkr bättre än 
budget. 

Vad gäller nämnder och styrelse redovisas underskott mot budget med 27,1 
Mnkr. Socialnämnden prognosticerar ett underskott på 19,5 Mnkr, barn- och 
utbildningsnämnden med 6 Mnkr och tillväxtutskottet med 4,2 Mnkr.  

Investeringarna under perioden uppgår till 13,3 Mnkr att jämföra med 
budgeterade 121,7 Mnkr. Prognosen är att 62 Mnkr kommer att förbrukas 
under 2020. Anledning till den beloppsmässigt stora avvikelsen mot budget är 
främst senareläggning av projekt. 

För vidare information om orsakerna till avvikelser för såväl drift- som 
investeringsbudgeten hänvisar vi till delårsrapporten. 

De finansiella målen är uppfyllda per 2020-08-30. 

Den gemensamma kommunala verksamheten, d v s kommunkoncernens 
resultat per 2020-08-21 uppgår till 58,2 Mnkr att jämföra med 42,7 Mnkr 
föregående år. Helårsprognosen beräknas till 18 Mnkr. 

Delårsrapporten har inte i alla delar upprättats efter den redovisningslag som 
gäller fr o m 2019-01-01, vilket framgår av redovisningsprinciperna. 
Avvikelse gäller främst Samhällsbyggnad Bergslagens och Nerikes Brandkårs 
del i den gemensamma kommunala verksamheten. 

De finansiella målen är uppnådda för kommunen vilket är en förutsättning för 
att uppnå god ekonomisk hushållning. När det gäller om grunduppdrag och 
kvalitetsfaktorer så kommer det att ske en helhetsbedömning från alla 
verksamheter till årsredovisningen. De kvalitetsfaktorer som finns under 
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kommunfullmäktige så är det kvalitetsfaktorn God kommunal service som har 
indikatorer gällande företagsklimatet som inte uppnår sin kvalité. Denna 
faktor är en del som är viktig för att uppnå god ekonomisk hushållning då 
företag generar arbetstillfällen i kommunen som sedan leder till 
skatteintäkter. Ökar arbetslösheten ökar risken att kostnaderna för 
ekonomiskt bistånd ökar. 

 

Henrik Arenvang Gunilla Sandgren 
Kommundirektör Ekonomichef 

Bilagor: 

Delårsrapport januari-augusti 2020 
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Delårsrapport januari-augusti 2020 
 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 Godkänna delårsrapporten 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunens årshjul upprättas delårsrapporten per sista 
augusti. 

Delårsrapporten redovisar ett resultat på 24,7 Mnkr, vilket är en 
förbättring med 31,2 Mnkr jämfört med samma period 2019. 
Resultatförbättringen förklaras främst med att staten tillfört 
kommunen extra statsbidrag vid ett flertal tillfällen under året 
detta för att säkerställa välfärdens uppdrag inom skola, vård och 
omsorg och kompensationer av förlorade skatteintäkter med 
anledning av pandemi. 

Helårsprognosen visar ett resultat på 24,9 Mnkr och är 22,6 
Mnkr bättre än budget. 

Vad gäller nämnder och styrelse redovisas underskott mot 
budget med 27,1 Mnkr. Socialnämnden prognosticerar ett 
underskott på 19,5 Mnkr, barn- och utbildningsnämnden med 6 
Mnkr och tillväxtutskottet med 4,2 Mnkr. 

Investeringarna under perioden uppgår till 13,3 Mnkr att 
jämföra med budgeterade 121,7 Mnkr. Prognosen är att 62 Mnkr 
kommer att förbrukas under 2020. Anledning till den 
beloppsmässigt stora avvikelsen mot budget är främst 
senareläggning av projekt. 

För vidare information om orsakerna till avvikelser för såväl 
drift- som investeringsbudgeten hänvisar vi till delårsrapporten. 

De finansiella målen är uppfyllda per 2020-08-30. 

Den gemensamma kommunala verksamheten, d v s 
kommunkoncernens resultat per 2020-08-21 uppgår till 58,2 
Mnkr att jämföra med 42,7 Mnkr föregående år. 
Helårsprognosen beräknas till 18 Mnkr. 

Delårsrapporten har inte i alla delar upprättats efter den 
redovisningslag som gäller fr o m 2019-01-01, vilket framgår av 
redovisningsprinciperna. Avvikelse gäller främst 
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Samhällsbyggnad Bergslagens och Nerikes Brandkårs del i den 
gemensamma kommunala verksamheten. 

De finansiella målen är uppnådda för kommunen vilket är en 
förutsättning för att uppnå god ekonomisk hushållning. När det 
gäller om grunduppdrag och kvalitetsfaktorer så kommer det att 
ske en helhetsbedömning från alla verksamheter till 
årsredovisningen.  

De kvalitetsfaktorer som finns under kommunfullmäktige så är 
det kvalitetsfaktorn God kommunal service som har 

indikatorer gällande företagsklimatet som inte uppnår sin 
kvalité. Denna faktor är en del som är viktig för att uppnå god 
ekonomisk hushållning då företag generar arbetstillfällen i 
kommunen som sedan leder till skatteintäkter. Ökar 
arbetslösheten ökar risken att kostnaderna för ekonomiskt 
bistånd ökar. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 Godkänna delårsrapporten 

_______ 
 

  För åtgärd: 

  Kommunfullmäktige 
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1 Förvaltningsberättelse 

1.1 Vision 

Visionen beskriver vad kommunfullmäktige vill uppnå på längre sikt. Lindesbergs kommuns 
vision är en kortfattad framtidsbild hur vi vill att Lindesbergs kommun ska uppfattas år 2025. 

Visionen är: 

Lindesberg- Bergslagens själ 

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

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

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

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

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

Det övergripande syftet med Lindesbergs kommuns styrmodell är att visa en gemensam 
struktur och gemensamma arbetssätt för styrning och ledning av kommunen och dess 
verksamheter. Styrmodellen ska främja att tid och kraft läggs på det som får positiv effekt på 
verksamhetsutvecklingen som leder till en förbättring för medborgarna. Styrmodellen 
omfattar hela kommunens organisation och ska främja att mervärde för medborgarna skapas. 
Det är genom en helhetssyn kring medborgaren där det finns en balans mellan formell 
styrning och kultur, förhållningssätt, ledarskap och delaktighet som detta kan uppnås. 

Utgångspunkter är: 

Styrmodellen ska omfatta alla delar av styrningen. 

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

Styrmodellen är både en struktur och ett arbetssätt för planering och uppföljning. 

Styrningen utgår från verksamheternas grunduppdrag. 

Ansvaret för att planera, utveckla och följa upp verksamheten ska ligga så nära medarbetare 
och medborgare som möjligt. 

Styrmodellen är politiskt neutral och ska fungera oavsett politikens innehåll och över tid. De 
politiska viljeinriktningarna framkommer i det som man fyller styrmodellen med. 

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

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

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

Utvecklingsmål ska fokusera på de resultat som behöver prioriteras i ett utvecklingsarbete 
för att säkerställa grunduppdraget. 
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I arbetet med att ständigt förbättra verksamheten är analysen i uppföljningen viktig för att 
kunna prioritera vad som behöver göras framöver för att uppfylla målen. Även den interna 
kontrollen är en väsentlig del av styrningen och utvecklingen av verksamheten. 

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

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

 

I Lindesbergs kommun finns tre nämnder utöver kommunstyrelsen. Förutom socialnämnden 
och barn- och utbildningsnämnden finns Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen som är ett 
samarbete med övriga kommuner i norra Örebro län - Nora, Ljusnarsberg och Hällefors. 
Under kommunstyrelsen finns två utskott och två förvaltningar. Tillväxtutskottet ansvarar för 
områdena arbetsmarknad, kultur och fritid, näringsliv och turism. Utskottet för stöd och 
strategi ansvarar för områdena kansli, ekonomi, personal, IT-tele, 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. 

  

1.4 Översikt över verksamhetens utveckling 

Koncernens redovisar ett positivt resultat efter åtta månader med 58,2 Mnkr. Det är ca 16 
Mnkr bättre jämfört med samma period 2019.  Det förbättrade resultatet för koncernen beror 
främst på att kommunens resultat är ca 30 Mnkr bättre jämfört med samma period 
föregående år. Helårsprognosen för kommunkoncernen är ett + 18 Mnkr och för kommunen 
är helårsprognosen + 24,9 Mnkr. Under år 2020 så har staten betalt ut extra pengar till 
kommunerna och för Lindesbergs kommun så har det inneburit extra utbetalningar från 
staten tom sista augusti med 43 Mnkr. 

Verksamhetens intäkter har minskat de senaste åren från en nivå på 236 Mnkr per sista 
augusti 2018 till 191,7 Mnkr per sista augusti 2020, det är en minskning med 23 procent.  
Minskningen av intäkter är till största delen från Migrationsverket. Verksamhetens kostnader 
har ökat med ca 1 procent de senaste två åren. Skatteintäkterna och generella statsbidrag har  
har ökat med 3,6 procent och nettokostnaderna har ökat med 1,2 procent jämfört med samma 
period föregående år. När nettokostnadsutvecklingen är lägre än skatteintäktsutvecklingen så 
stärker det ekonomin på längre sikt. Viss ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag 
är dock bara för år 2020, så det är fortsatt viktigt att hålla ner kostnaderna. 

Kommunkoncernens soliditet håller sig på ungefär på samma nivå jämfört med samma period 
föregående år. Kommunens soliditet är högre både jämfört med delåret 2019 samt helåret 
2018. 
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Kommunen 2020-08-31 2019 2019-08-31 2018 2018-08-31 

Verksamhetens 
intäkter (Mnkr) 

191,7 351,3 226,7 368,2 236,0 

Verksamhetens 
kostnader (Mnkr) 

1 173,2 1 803,7 1 196,2 1 767,2 1 157,2 

Årets resultat 55,9 34,5 24,7 48,7 48,9 

Soliditet inklusive 
pensionsförpliktelser 
(%) 

23,20 18,38 16,99 14,01 12,09 

Investeringar (Mnkr, 
netto) 

13,3 54,4 15,5 82,3 36,2 

Antalet invånare 23 632 23 588 23 626 23 575 23 657 

Antalet anställda 1 855 1 845 1 825 1 783 1 782 

 

Koncernen 2020-08-31 2019 2019-08-31 2018 

Årets resultat 58,2 1,7 42,5 108,5 

Soliditet inklusive 
pensionsförpliktelse 
(%) 

10,73 9,82 10,95 9,46 

1.5 Viktiga förhållanden för resultatet och ekonomisk ställning 

Omvärldsrisk 

Kommuner och regioner gick in i 2020 inställda på ett år med en ansträngd ekonomi, till följd 
av att konjunkturen försvagats kombinerat med ett högt demografiskt tryck I början av året 
bekräftades även att ett nytt coronavirus benämnt SARS-CoV-2 brutit ut. World Health 
Organization (WHO) deklarerade den 11 mars Covid-19 som en pandemi. Därefter har fall 
ökat kontinuerligt och det finns en samhällsspridning i Sverige och flera länder i Europa. I och 
med pandemin är nuläget och framtiden både utifrån ett kvalitetsperspektiv och ekonomiskt 
perspektiv ovisst.   Efter en dramatisk vinter och vår med en historisk nedgång i ekonomin i 
Sverige och omvärlden är det mycket som tyder på att krisen har blivit mildare än vad som 
tidigare befarades. Det var en bred nedgång i den svenska ekonomin under det andra 
kvartalet och den inhemska efterfrågan rasade. Bedömningarna är dock att botten nu är nådd 
och att återhämtningen växlar upp under andra halvåret, vilket betyder att tillväxten långsamt 
återgår till den långsiktiga och måttliga trend som bedömdes före pandemin bröt ut, vilket är 
väsentligt för det kommunala skatteunderlaget. Smittspridning och vissa restriktioner finns 
kvar en tid och det innebär sannolikt att vissa ekonomiska problem dröjer sig kvar i Sverige 
och i omvärlden, vilket kan fördröja återhämtning. Under den senaste delen av perioden har 
ett antal ekonomisk-politiska åtgärder lanserats för att stärka ekonomin och tecken finns på 
en ljusning på arbetsmarknaden. De beslutade åtgärderna är en blandning av generella och 
riktade bidrag där vissa är permanenta och andra är tillfälliga, vilket försvårar den långsiktiga 
planeringen. Bedömningen är sammantaget en låg skatteunderlagstillväxt under de 
kommande åren. Det innebär att det fortfarande är för tidigt att ge en samlad bild av 
pandemins ekonomiska konsekvenser för kommunerna under innevarande år och närmaste 
åren. Det är dock uppenbart att både kostnader och intäkter i verksamheterna påverkas. 
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Förändringarna kräver snabb anpassning och samverkan  

Kommunernas och regionernas verksamheter har på rekordtid fått ställa om sitt sätt att 
leverera välfärd. Inte sedan andra världskriget har välfärden påverkats i så snabb takt som 
under denna vår. 

Coronakrisen har visat att det finns stor kraft och förmåga till anpassning och samverkan i 
kommunsektorn. Den har också visat att det faktiskt går att göra snabba förändringar av 
regler och förutsättningar genom dialog och ett nära samarbete mellan sektorn och staten. 
Det finns dock utvecklingsområden för både staten och kommuner och regioner för att skapa 
bästa möjliga förutsättningar att hantera problemen i en samhällskris. Det är exempelvis 
oerhört viktigt att olika statliga myndigheter har ett helt entydigt budskap för agerandet på 
regional och lokal nivå. De olika parternas roller, till exempel när det gäller ansvaret för 
beredskap och upphandling, måste också respekteras och hanteras. 

Den verksamhet som allra tydligast berörs av coronaviruset är äldreomsorgen och i viss mån 
funktionshinderomsorgen. En hög sjukfrånvaro har ökat behoven av personal och stora 
ansträngningar har krävts för att klara bemanningen. Dessutom har kommunerna 
merkostnader för omställning av lokaler, ett utökat antal korttidsplatser och 
skyddsutrustning. På några områden är de negativa ekonomiska konsekvenserna uppenbara 
och ganska direkta. Det ekonomiska biståndet kommer att öka till följd av att arbetslösheten 
stiger snabbt och många kommer inte att vara kvalificerade till den inkomstrelaterade 
arbetslöshetsersättningen. SKR (Sveriges kommuner och regioner) bedömer att det utbetalda 
biståndet kommer att öka med mellan 15 och 20 procent i år. 

Förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 
deltagare slår också direkt mot den kommunala ekonomin. Konserter, teaterföreställningar 
och olika idrottsevenemang ställs in och biljettintäkter uteblir. I vissa kommuner har 
intäkterna för dessa verksamheter mer än halverats på senare tid, vilket på riksnivå 
motsvarar ett intäktsbortfall på cirka 200 miljoner kronor per månad. Generellt visar studier 
och tidigare erfarenheter att kriser i samhället leder till ökad social oro. Det är fler som 
förlorar jobbet och ekonomisk stress tenderar att öka även andra sociala problem. På samma 
sätt som man pratar om att en vårdskuld byggs upp inom sjukvården kan vi inom flera delar 
av socialtjänsten befara en liknande utveckling. (Ekonomirapporten maj, 2020, SKR). 

Tillskotten av generella statsbidrag som är beslutade av regeringen under 2020, så är vissa 
delar endast för 2020, andra delar är tillfälliga. Vilket innebär svårigheter att göra en 
långsiktig ekonomisk planering i kommunen. 

Enligt skatteprognosen den 1 oktober 2020 så kommer Lindesbergs kommuns skatteintäkter 
att öka med 3 mnkr under 2021, minska med 16 Mnkr under 2022 och en minskning med 8 
Mnkr under 2023 jämfört med Budget 2021 VP 2022–2023. 

Befolkningsutveckling 

Befolkningstillväxten i Sverige varit relativt hög under 2 000 talet. Det främsta bidraget till 
befolkningsutvecklingen har varit invandringen. Lindesbergs kommun har haft en 
befolkningsökning de senaste fem åren. Per sista augusti var invånarantalet 23 632, för de 
första åtta månaderna är det en ökning med 44 personer. Den största skillnaden är 
invandringen om man jämför per sista augusti för åren 2018–2020 här är det en minskning 
från 246 personer till 86 personer 2020. 



  

Kommunfullmäktige, Delårsrapport jan-aug 2020 10(39) 

 

Kommande år ligger det demografiska trycket kvar på en hög nivå i riket. Om kostnaderna 
ökar i takt med demografin till 2022 skulle kommunerna behöva genomföra åtgärder så som 
nya arbetssätt och arbetsmetoder motsvarande 31 miljarder, utan höjda statsbidrag. 
För Lindesbergs kommuns del är det demografiska trycket för de äldre högst samt en minskad 
andel i arbetsför ålder. 
Det demografiska trycket får också en effekt på den kommunala verksamheten i och med att 
behovet av insatser ökar framförallt inom äldreomsorgen. En utökning av verksamhet kräver 
också personalresurser vilket är en brist redan i dagsläget. En noggrann planering av 
lokalnyttjandet och personalresurserna kommer vara än mer nödvändig för att upprätthålla 
kvaliteten. Digitaliseringens möjligheter behöver också utredas och tas tillvara. 
 

Arbetsmarknad 

I en lågkonjunktur drabbas personer med svagare anknytning till arbetsmarknaden hårdare 
än övriga. Redan innan pandemin sågs att antalet inskrivna arbetslösa som har svårt att få 
fäste på arbetsmarknaden, och därmed riskerar att gå in i en långtidsarbetslöshet, fortsätter 
att öka i riket. Det handlar framför allt om personer som saknar gymnasial utbildning, 
personer födda utanför Europa och arbetslösa som är 55 år eller äldre. Även ungdomar 18–24 
år är särskilt utsatta i en lågkonjunktur på grund av deras svagare anknytning till 
arbetsmarknaden och under pandemin har arbetslösheten ökat särskilt snabbt bland just 
ungdomar. 

l Lindesbergs kommun var den totala arbetslösheten i augusti 9,8 % (kvinnor 9,5%, män 
10%). Lindesbergs kommun har en högre arbetslöshet både när det gäller regionen och riket. 
Det är stora skillnader mellan olika grupper, där arbetslösheten för utrikesfödda och 
ungdomsarbetslösheten sticker ut. Det är ungdomsarbetslösheten i Lindesbergs kommun som 
har ökat mest under de första åtta månaderna. 



  

Kommunfullmäktige, Delårsrapport jan-aug 2020 11(39) 

 

 

  

Finansiell risk 

Behovet av investeringar är stort i hela koncernen och självfinansieringsgraden är låg sedan 
2017 för kommunkoncernen. Kommunens självfinansieringsgrad håller sig på en stabil nivå. 

Det finns omfattande investeringsbehov i form av bostäder och förvaltningslokaler som 
därmed ställer stora krav på samordning genom Linde Stadshus AB. Investeringsbehoven i 
kommunen är stora de närmaste åren särskilt inom Samhällsbyggnadsförbundets områden 
(Vatten, renhållning, gata, park idrott), för att klara av sina grunduppdrag och följa 
underhållsplaner. 

Kommunkoncernen låneskuld uppgår till ca 2 miljarder. Nuvarande räntenivå är låg och 
under året har FALAB:s styrelse beslutat dra fördel av den låga räntan genom att öka andelen 
räntesäkrade skulder med hjälp av swappar t o m hösten 2036. Genom detta förfarande 
säkerställs också hyrorna för kommunen som hyresgäst. Den finansiella risken för kommande 
räntehöjningar elimineras. Det är en del för att minimera finansiella riskerna i framtiden. 

 
Pensionsförpliktelser 

Pensionsförpliktelserna har inte försäkrats bort i Lindesbergs kommun. 

Pensionsförpliktelsen redovisas sedan 1998 enligt den s.k. blandmodellen där pensioner 
intjänade före 1998 inte skuldförs utan redovisas som ansvarsförbindelse. Förpliktelsen som 
redovisas som ansvarsförbindelse uppgår till 506,7 Mnkr per sista augusti 2020. 
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Verksamhetsrisker 

En viktig del i arbetsgivarrollen är arbetsmiljöansvaret. Ett aktivt arbetsmiljöarbete stärker 
attraktiviteten hos Lindesbergs kommun som arbetsgivare. Kommunen ser det som en 
framgångsfaktor att tillsammans verka för ett aktivt arbetsmiljöarbete inom samtliga 
verksamheter. Utifrån covid-19 har det inom kommunens verksamheter varit ett högt tryck 
för att säkerställa arbetsmiljön. Fackliga organisationer har deltagit aktivt för att tillsammans 
med verksamheten få så trygg och säker arbetsmiljö som möjligt. Dock är det genom alla 
medarbetares aktiva och ansvarstagande agerande som det dagliga arbetet kan utföras så 
säkert som möjligt 

Kompetensförsörjningen är en stor utmaning i framtiden, i kommunen är det en stor 
utmaning att rekrytera till flera olika befattningar. Det ställer högre krav på kommunen som 
arbetsgivare att kunna attrahera och rekrytera personal men även att titta på nya arbetssätt 
för att lösa behovet av kompetens. 

Utbildning 

Ett fortsatt arbete för att förbättra elevernas resultat är viktigt framöver. Särskilt elevers 
behörighet till gymnasieskolan och gymnasieelevernas resultat är viktiga. Detta är den stora 
utmaningen för kommunens skolor och flera olika åtgärder har påbörjats för att öka 
måluppfyllelsen. 

Vård och omsorg 

Myndighetsarbetet har under Coronapandemin förändrats en del. Handläggarna har fått 
prioritera om arbetsuppgifter och arbetsmetoder, både utifrån att enskilda vill pausa insatser 
och att det har varit svårt att göra uppföljningar då man inte har kunnat träffa den enskilde. 
Utifrån svårigheterna har Lindesbergs kommun tagit fram arbetssätt och riktlinjer utifrån 
SKR:s rekommendationer kring "digitala vårdmöten". Verksamheten har tagit steg framåt 
med hjälp av välfärdsteknik som surfplattor och applikationer för videokonferenser. 

Individ och familj 

Psykisk ohälsa och samsjuklighet är något förvaltningen också upplever ökat, boendeplatser 
utifrån dessa samhällsförändringar och kompetensutbildning behöver förvaltningen arbeta 
för både på kort- och långsikt. 

Arbetsmarknadsenheten 

Arbetsmarknadsenheten har utvecklat olika koncept och arbetssätt för att utveckla arbetet för 
den målgrupp som står längst ifrån arbetsmarknaden. Den här omfattande Corona epidemin 
innebär tyvärr att den här målgruppen flyttas allt längre bak i kön. Detta innebär att vi 
behöver se över insatserna ytterligare för att försöka hitta fler och andra sätt att rusta dessa 
individer för arbetsmarknaden utifrån deras förutsättningar. Det är extra viktigt att med 
fortsatt arbete med att kunna erbjuda kommunala anställningar för att rusta individerna för 
arbetsmarknaden när den privata arbetsmarknaden ej kan ta emot praktikanter eller anställa. 
Gällande resursjobben så gjordes bedömningen att dessa anställningar ska löpa ett år i taget. 
Men med dessa förändrade förutsättningar kan det istället behövas ett 2-årsperspektiv och 
ännu mer arbete med praktikplatser. Hela arbetsmarknadsenhetens arbete har plötsligt fått 
helt andra förutsättningar att kunna uppnå resultat, vilket kräver ork, uthållighet och 
tålamod. 
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1.6 Händelser av väsentlig betydelse 

Kommunkoncernen 

Coronapandemin och de besparingskrav som är beslutade har påverkat arbetet för samtliga 
verksamheter under de första åtta månaderna. 

Smittspridningen har lett till omfattande konsekvenser ur flera aspekter för medborgare, 
brukare och medarbetare. Verksamheterna rapporterar om inställda verksamheter och 
arrangemang, ökade kostnader för inköp av smittskyddsutrustning samt ökade 
sjukskrivningstal. Kommunen har haft ett vikande skatteunderlag på grund av lägre 
sysselsättning, men har fått ekonomisk kompensation i form av sjuklöneersättning och ökade 
statsbidrag vilket bidrar till kommunens positiva helårsprognos. Pandemin har även inneburit 
en kraftig ökning av användandet av digitala verktyg samt behov av att hitta nya arbetssätt 
och samverkansmöjligheter, vilket är positivt ur ett miljöperspektiv när möten sker digitalt 
och därigenom minskar resandet. 

Ett stort projekt inom Barn - och utbildningsförvaltningen pågår genom nybyggnation av ny 
7–9 skola (Lindbackaskolan) samt ombyggnation av Brotorpsskolan. 

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

 
De interna fastighetslokalerna där äldre- och gruppboenden har flyttats från Lindesbergs 
bostäder AB (LIBO) till Fastigheter i Linde AB (FALAB) för att skapa stora ekonomiska 
besparingar för ägaren har det samtidigt medfört stora ekonomiska utmaningar för 
fastighetskoncernen. 

Fastigheter i Linde AB:s drift- och tekniska förvaltningsprocesser måste effektiviseras och 
synkroniseras med de ekonomiska för att skapa en trygghet och ökad kvalité i den dagliga 
löpande förvaltningen. Därigenom få nödvändiga förutsättningar för de långsiktiga planerna 
på förvaltningseffektivisering. 

 
Besök Linde AB:s (BELAB) verksamhet är beroende av besökare/åskådare. I och med Covid-
19 så beslutade bolaget att ställa in alla aktiviteter tills vidare. Under de senaste månaderna 
har dock antalet besökare till simhallen ökat och ligger nu på normala nivåer. 

Näringslivsenheten arbetar aktivt med kommunikation och att inhämta viktig information att 
matcha till företagen i kommunen. Det är av stor vikt att i denna rådande situation lyssna in 
vad företagen behöver och vad kommunen kan stödja dem med, likväl att informera om vilka 
andra insatser som finns att erbjuda företagen från statligt håll och från regionen. Generellt 
sett behöver vi arbeta brett för att se till så att företagen mår bra utifrån deras olika behov och 
förutsättningar i detta läge. Ett uppstartsmöte initierades under våren av näringslivsenheten 
tillsammans med Alfred Nobel Sciencepark, Almi, Masugnen och Business Region Örebro 
gällande vad olika aktörer inom regionen kan erbjuda för utbildning både på kort och lång sikt 
för att bidra till en god kompetensförsörjning.  
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Kommunstyrelsen beslutade den 19 maj 2020 att årets julklapp till medarbetare inom 
Lindesbergs kommun tidigareläggs för att gynna lokala näringslivet inom Lindesbergs 
kommun. och delas ut så snart som möjligt med en summa på 300 kr/medarbetare 

Myndighetsarbetet inom vård och omsorg har under Coronapandemin förändrats en del. 
Handläggarna har fått prioritera om arbetsuppgifter och arbetsmetoder, både utifrån att 
enskilda vill pausa insatser och att det har varit svårt att göra uppföljningar då man inte har 
kunnat träffa den enskilde. Utifrån svårigheterna har Lindesbergs kommun tagit fram 
arbetssätt och riktlinjer utifrån SKR:s rekommendationer kring "digitala vårdmöten". 
Verksamheten har tagit steg framåt med hjälp av välfärdsteknik som surfplattor och 
applikationer för videokonferenser. Genom detta har SIP-möten (Samordnad individuell plan) 
återupptagits och andra nätverksmöten kring enskilda med regionen, enskilda och andra 
intressenter. Detta införande har gett oss en nyvunnen strategi, att arbeta utifrån ett mobilt 
arbetssätt, som kommer leda till mindre sårbarhet i framtiden kring kontakter då dessa inte 
behöver ske på plats. 

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

1.7 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Kommunallagen anger att kommunerna skall bedriva sin verksamhet så att god ekonomisk 
hushållning uppnås. Lagen säger även att det ska finnas mål uppsatta både ur ett finansiellt 
perspektiv och ur ett verksamhetsperspektiv. God ekonomisk hushållning råder när det 
verksamhetsinriktade kvalitetsfaktorerna och grunduppdragen visar på god kvalité samtidigt 
som de finansiella målen är uppfyllda. 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. 

Ur ett koncernperspektiv så bedöms god ekonomisk hushållning vara uppfyllt när 
ägardirektiven är uppnådda. 

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

God ekonomisk hushållning 

De finansiella målen är uppnådda för kommunen vilket är en viktig del för att uppnå god 
ekonomisk hushållning, tillsammans med utvecklingsmålet långsiktig ekonomisk planering så 
bedöms kvalitén var på väg att uppnås och därmed god ekonomisk hushållning. Dessa mål och 
bedömningen av målen är utifrån alla verksamheters arbete och utfall under de första åtta 
månaderna.  Indikatorn är Årets resultat skall uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och utjämning per sista augusti 2020 var det 5,3 procent och 
helårsprogosen är 1,6 procent. Därmed bedöms indikatorn uppnås även till helåret. Om 
grunduppdraget kommer att uppfyllas helt kommer att bedömas helt till helåret. De 
kvalitetsfaktorer som finns under kommunfullmäktige så är det kvalitetsfaktorn God 
kommunal service som har indikatorer gällande företagsklimatet som inte uppnås sin kvalité. 
Denna faktor är en del som är viktig för att uppnå god ekonomisk hushållning då företag 
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generar arbetstillfällen i kommunen som sedan leder till skatteintäkter. Ökar arbetslösheten 
ökar risken att kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökar. Bedömningen är att alla 
kvalitetsfaktorer som är uppföljda per sista augusti och det arbete som är gjort på åtta 
månader så är faktorerna på väg att uppnås.  

 

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

Resultat 

Årets resultat ska över tid stärka och värdesäkra kommunens och koncernens eget kapital och 
den kommunala förmögenheten, samt begränsa behovet av upplåning för att finansiera ökade 
investeringsbehov. 

Stadshuskoncernen 
Lägre intäkter för kommunala bolagen som helhet kompenseras av minskade 
rörelsekostnader vilket gör att driftnettot är 26,3 Mnkr bättre än budgeterat. Till viss del äts 
det upp av ökade avskrivningar men resultatet efter finansnetto är ändock 16,4 Mnkr bättre 
än budget, vilket innebär ett resultat på 2,3 Mnkr efter 8 månader. 

Prognosen för helåret med minskade intäkter, lägre kostnader och ökade avskrivningar gör 
att resultatet efter finansnetto blir ca 13 Mnkr bättre än budget vilket innebär -7 Mnkr i 
resultat på helåret. 

Linde Energi AB (LEAB-koncernen) 

Bolagets ekonomiska ställning är fortsatt mycket stark med bra utveckling av det ekonomiska 
resultatet i enlighet med beslutade mål och nyckeltal samt förväntningar i ägardirektiv. 

Fastigheter i Linde AB (FALAB-koncernen) 
Koncernens intäkter är i linje med budget. Kostnaderna är lägre än budgeterat till stor del 
beroende på lägre konsultkostnader med anledning av färre projekt men även den milda 
vintern/våren som var. Koncernen har även haft minskade personalkostnader i form av lägre 
arbetsgivaravgifter samt uteblivna utbildningar, konferenser med tillhörande resor. 
Sammantaget så är rörelsekostnaderna 14 Mnkr lägre än budget. Avskrivningarna och 
nedskrivningarna uppgår till 11 Mnkr mer än budget medan de finansiella kostnaderna blir 
lägre. Sammantaget gör detta att resultatet är ca 4 Mnkr bättre. 

Besök Linde AB (BELAB) 
På grund av Covid-19 når bolaget inte upp till de uppsatta målen. Det aktiva arbetet med att 
minska kostnaderna ger bolaget ett budgetöverskott. Utfall per 31 augusti är -4,4 mnkr mot 
budgeterat -6,2 Mnkr. Bolaget behöver dock ha den ekonomiska marginalen under hösten för 
att klara det budgeterade målet för 2020. 

Kommunkoncernen 

Periodens resultat för kommunala koncernenen uppgår till 58,2 Mnkr. (2019-08-31;42,7 
Mnkr). Kommunens resultat för perioden uppgår till 55,9 Mnkr (2019-08-31; 24,7Mnkr). 

Vid en jämförelse med samma period föregående år så är kommunens resultatet 30 Mnkr 
bättre. Det beror främst på extra tillskott från staten utifrån den lågkonjunkturen som antas 
följa virusutbrottets spår och väntas drabba kommunsektorn hårt. För att mildra osäkerheten, 
bidra till stabilitet i sektorn, och för att öka förutsättningarna att trygga tillgången på vård, 
skola och omsorg bidrog staten med ytterligare resurser under våren. För Lindesbergs 
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kommuns del är det 31 Mnkr. Det har även skett ett utdelning från Linde Stadshus AB till 
kommunen med 10 Mnkr. 
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Helårsprognosen för kommunkoncernen är ett överskott med 18 Mnkr. Helårsprognosen för 
kommun är 24,9 Mnkr vilket är ca 23 Mnkr bättre än budgeterat resultat. Årets helårsprognos 
är svår att bedöma, då allt beror på hur hösten utvecklar sig gällande pandemin. Ökar 
spridningen igen och sjukfrånvaron ökar samt att andra kostnader tillkommer så kan 
prognosen förändras snabbt. 

Nämnderna visar på ett underskott med 6,8 Mnkr mot budget efter åtta månader. 
Helårsprognosen för nämnderna är ett underskott med 27,1 Mnkr jämfört med budget. 

Socialnämnden visar på ett underskott med 12,4 Mnkr, barn- och utbildningsnämnden ett 
underskott med 0,1 Mnkr och Tillväxtutskottet ett underskott med 0,9 Mnkr mot budget. 
Utskottet för stöd och strategi visar på ett överskott mot budget med 5,8 Mnkr.  I varje 
nämnds delårsrapport finns förklaringar och analyser till avvikelserna. Helårs prognosen för 
nämnderna är ett underskott med 27,5 Mnkr. De största negativa prognosavvikelserna finns 
inom socialnämnden -19,5 Mnkr, barn- och utbildningsnämnden -6,0 Mnkr, tillväxtutskottet -
4,2 Mnkr. 

 

  

Intäkt - och kostnadsutveckling 

Verksamhetens intäkter har minskat med 15 procent eller 35 Mnkr jämfört med samma 
period 2019. Den största minskningen är bidrag som är intäkter från Migrationsverket till 
socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen samt en minskning av 
schablonersättning till kommunen. 

Intäktsutveckling, 
Mnkr 

2020-08-31 2019-08-31 Förändring Förändring i % 

Taxor och avgifter 43,8 41,0 3,8 7% 

Hyror 16,0 17,2 -1,2 -7% 

Bidrag 102,7 132,3 -29,6 -22% 

Övriga intäkter 29,2 36,2 -7,0 -19% 

Verksamhetens 
intäkter 

191,7 226,7 -35,0 -15% 
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Verksamhetens kostnader har minskat med 2 procent eller 23 Mnkr jämfört med samma 
period föregående år. Den enskilt största kostnaden i kommunen är personalkostnader, den 
är ca 60 procent av den totala driftskostnaden. De lägre kostnaderna för löner avser lägre 
sammanträdesarvoden, månadslön för vikarier och bidragsanställningar. 
Kostnadsminskningen för övriga tjänster/kostnader, där syns en minskning bla för kurs-
konferens, tåg-bussbiljetter, köp av tjänster. 

 

Kostnadsutveckling 2020-08-31 2019-08-31 Förändring Förändring i % 

Löner och sociala 
avgifter 

691,4 694,8 -3,4 -0,5% 

Pensionskostnader 62,4 61,8 0,6 0% 

Köp av 
huvudverksamhet 

153,5 150,1 3,4 2% 

Lokal- och markhyror 118,0 121,7 -3,7 -3% 

Lämnade bidrag 40,4 38,9 1,5 4% 

Övriga 
tjänster/kostnader 

67,7 91,3 -23,6 -16% 

Anläggnings- och 
underhållsmaterial 

9,2 6,6 2,6 39% 

Förbrukningsmaterial 
och inventarier 

30,6 31,0 -0,4 -1% 

Summa kostnader 1 173,2 1 196,2 -23,0 -2,0% 

  

Investeringar 

Investeringarna uppgår till 13,3 Mnkr mot en budgeterad nivå för år 2020 på 121,7 Mnkr. 
Endast 11 procent är förbrukat fram till sista augusti av budgeterade medel. 

Nämnd/förvaltning Avvikelse 200831 Förklaring 

Investeringar för barn- och 
utbildningsverksamhet 

+ 7,8Mnkr 

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

Investeringar i gata, belysning, 
park och idrottsverksamheter 

+14,1 Mnkr 

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

Investeringar i vatten- och 
avloppsverksamhet 

+38,6 Mnkr 
Va-verksamheten har en avvikelse 
på de flesta projekten men de 
kommer att slutföras under 2020 

Investeringar 
infrastrukturverksamhet 

+45,9 Mnkr 

Senareläggning av projekt pga. 
överklagan av nytt villaområde, 
Frövi bangård är beroende av när 
Trafikverket har budget, Frövi 
industriområde där har ett arbete 
påbörjats med kommer inte att 
komma igång fullt ut under 2020. 
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De största budgeterade investeringsprojekt under 2020 är nytt villaområde Lindesberg, Frövi 
bangård, Exploateringsmark Frövi, renovering av broar (Gröna bron). Bussangöring 
Brotorpsskolan har inte så stor budget för 2020 men utgiften överstiger budget med 7,7 Mnkr 
och det beror på att budgeten var fördelad över åren 2020 och 2021 men är redan färdigställd 
och slutbetald under 2020 så därav en större negativ avvikelse. 

Helårsprognosen för investeringar är att utgifterna kommer att vara 62 Mnkr vid årsskiftet. 
De stora avvikelserna finns främst under Tillväxtförvaltningen och det är Frövi bangård, nytt 
villaområde och Frövi industriområde som inte kommer att slutföras under 2020.  
Samhällsbyggnadsförbundet har en budget för att reparera broar och det ska användas till att 
byta ut gröna bron och den kommer inte att färdigställas under 2020. 

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

Självfinansieringsgraden per sista augusti ligger på 500 procent. Att självfinansieringsgraden 
är hög per sista augusti beror på att stora delar av investeringarna inte är genomförda ännu. 
Om prognosen för investeringar på 62 Mnkr och en prognos med ett resultat på 24,9 Mnkr 
håller så får vi en självfinansieringsgrad på 77 procent. Det kan innebära att kommunen 
behöver låna pengar för investeringar. 

Rörelsekapital och likvida medel 

Kassalikviditeten beskriver kommunens kortsiktiga betalningsförmåga. Det kan visas som 
omsättningstillgångar i relation till kortfristiga skulder. Om måttet är 100 procent innebär det 
att omsättningstillgångarna är lika stora som de kortfristiga skulderna. Är det lägre än 100 
procent desto större risk att det kan uppstå likviditetsbrist. Kassalikviditeten är högre per 
sista augusti 2020 än årsskiftet och delåret 2019. Trenden de senaste åren har varit att 
kassalikviditeten har minskat till årsbokslutet men har legat över 100 %, vilket är positivt för 
kommunens kortsiktiga betalningsförmåga. 
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Kommunens likvida medel var 288,2 Mnkr per sista augusti det är en ökning med 42 Mnkr 
sedan årsskiftet. Ökningen beror främst att stora belopp har utbetalats utifrån nya beslut av 
regeringen att betala ut extra pengar för att stärka välfärden och kompensera för ökade 
kostnader på grund av pandemin. Endast 13 Mnkr har förbrukats av den totala 
investeringsbudgeten som är på 121,7 Mnkr. Kommer alla projekt att slutföras under hösten 
så kommer det att påverka likviditeten till årsskiftet. 

 
Kommunkoncernens likvida medel var 480,2 Mnkr per sista augusti 2020, det är en ökning 
sedan årsskiftet med 43,9 Mnkr. 

 

  

Kommunkoncernens låneskuld har ökat med 140,4 Mnkr under de åtta första månaderna 
2020 Det är de kommunala bolagens lån som ökar, kommunens lån är på samma nivå som 
2019. Den låneskuld som finns i kommunen med 9,6 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). 
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Kommunens samlade borgensåtaganden uppgår till 2 112,8 Mnkr, 

Av beloppet avser 1 972,7 Mnkr åtaganden mot kommunens egna bolag 127 Mnkr mot 
Kooperativa hyresrättsföreningen Tallen, 7,4 Mnkr mot Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen och 5,7 Mnkr mot andra föreningar. 

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

1.8 Balanskravsresultat 

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

Utifrån prognosen för helårsresultatet med + 24,9 Mnkr minus kända realisationsvinster för 
bilar och mark så klarar kommunen balanskravs resultatet och uppnår därmed lagkravet.  
Kommunen använder inte resultatutjämningsreserv (RUR). 

 

Balanskravsutredning 2020-08-31 2020-12-31 

Årets resultat enligt resultaträkning   55,9                     24,9              

Avgår 

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

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

                    

 balanskravsjusteringar                                         54,3                21,9 
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1.9 Väsentliga personalförhållanden 

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. Arbetet med att öka 
andelen heltider samt att erbjuda tillsvidareanställning istället för visstidsanställning 
fortsätter. 

Medarbetare i Lindesbergs kommun 

Medarbetare i Lindesbergs kommun 

Personalen i siffror 2020-08-31 2019-08-31 Förändring 

Antal anställda 1855 1825 30 

- varav kvinnor 1475 1464 11 

- varav män 380 361 19 

Antalet tillsvidareanställda har ökat. Dels genom konverteringar då medarbetare arbetat 
tillräckligt länge så att anställningen övergår i tillsvidareanställning dels att det till viss del 
ökat vad gäller behörighet till pedagogtjänster. 

Hälsa och arbetsmiljö 

En viktig del i arbetsgivarrollen är arbetsmiljöansvaret. Ett aktivt arbetsmiljöarbete stärker 
attraktiviteten hos Lindesbergs kommun som arbetsgivare. Kommunen ser det som en 
framgångsfaktor att tillsammans verka för ett aktivt arbetsmiljöarbete inom samtliga 
verksamheter. Utifrån covid-19 har det inom kommunens verksamheter varit ett högt tryck 
för att säkerställa arbetsmiljön. Fackliga organisationer har deltagit aktivt för att tillsammans 
med verksamheten få så trygg och säker arbetsmiljö som möjligt. Dock är det genom alla 
medarbetares aktiva och ansvarstagande agerande som det dagliga arbetet kan utföras så 
säkert som möjligt. 

Sjukfrånvaro i procent av total ordinarie arbetstid 

Sjukfrånvaro i förhållande till total 
ordinarie arbetstid % 

2020-08-31 2019-08-31 Förändring 

Totalt för alla arbetstagare 6,34 5,09 1,25 

- varav kvinnor 6,90 5,61 1,29 

- varav män 4,45 3,31 1,14 

Personer upp till 29 år 4,99 4,14 0,85 

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

- varav män 3,82 2,56 1,26 

Personer mellan 30–49 år 5,82 4,49 1,33 

-varav kvinnor 6,38 4,93 1,45 

- varav män 3,92 2,99 0,93 

50 år och äldre 7,25 6,12 1,13 

- varav kvinnor 7,77 6,57 1,20 
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Sjukfrånvaro i förhållande till total 
ordinarie arbetstid % 

2020-08-31 2019-08-31 Förändring 

- varav män 5,10 4,20 0,90 

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

36,66 41,27 -4,61 

- varav kvinnor 36,55 41,91 -5,36 

- varav män 37,27 36,92 0,35 

Under våren har sjuktalen ökat. Naturligtvis påverkar folkhälsomyndigetens 
rekommendationer våra sjuktal då medarbetare alltid stannar hemma vid symptom som kan 
vara covid-19. Flera verksamheter har haft hög frånvaro vid olika perioder och 
förvaltningarna har arbetat hårt utifrån att omfallsplanera. Vissa verksamheter har ibland 
haft 25–30% i frånvaro. Totalt kan kommunen konstatera 1–2 procentenheters högre 
sjukfrånvaro. 

Sjukfrånvaro i förhållande total ordinarie arbetstid, % 

Sjukfrånvaro i förhållande total ordinarie 
arbetstid, % 

Sjukfrånvaro 
Varav 

långtidssjukfrånvaro 

Barn- och utbildningsförvaltningen 5,70 33,03 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 4,86 55,73 

Kommunledningskontoret 5,79 47,44 

Socialförvaltningen 7,46 34,97 

Tillväxtförvaltningen 4,19 59,49 

Totalt 6,34 36,66 

Socialförvaltning, barn- och utbildning samt måltidsverksamheten visar alla högre sjuktal än 
tidigare och har mer korttidssjukfrånvaro. Kopplingen till covid-19 är tydlig. Inte att så många 
faktiskt varit konstaterat sjuka i covid-19 men att symptom som kan vara covid-19 har 
funnits. 
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1.10 Kvalité och måluppfyllelse

Utvecklingsmål

Utvecklingsmål Måluppfyllnad Analys

Samverkan mellan
kommunen och näringsliv
ska öka

Målet är
inte uppfyllt

Här sker ettkontinuerligt arbete både internt och externt
för att öka resultaten öppna jämförelsen Insikt.

Näringslivsenheten arbetar aktivt med kommunikation och
att inhämta viktig information att matcha till företagen i
kommunen. Det är av stor vikt att både i Corona tideroch
vid andra tidpunkter att lyssna in vad företagen behöver och
vad kommunen kan stödja dem med, likväl att informera om
vilka andra insatser som finns att erbjuda företagen från
statligt håll och i regionen. Generellt sett behöver vi arbeta
brett för att se till så att företagen mår bra utifrån deras
olika behov och förutsättningar i detta läge. Ett
uppstartsmöte har initierats av näringslivsenheten
tillsammans med Alfred Nobel Sciencepark, Almi och
Business Region Örebro gällande vad olika aktörer inom
regionen kan erbjuda för utbildning både på kort och lång
sikt för att bidra till en god kompetensförsörjning.

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har gjort ett
arbete "Starkt kundfokus" inom organisationen med hur
förvaltningens huvudsakliga kundkrets ser ut. Olika typer av
kunder har olika behov av service och för att förvaltningen
ska kunna förbättra denna service behöver det kartläggas
vilka förvaltningens kunder är. Det behöver också
förtydligas vad olika kunder förväntar sig av förvaltningen.
Rapporten kommer att redovisa följande:
• Förvaltningens kunder
• Förvaltningens fokuskunder
• Intervjuer med valda fokuskunder
• Förslag på handlingsplan/aktiviteter

Detta har lett till en handlingsplan inom
Samhällsbyggnadsförvaltningen hur de ska jobba vidare
med detta.

Ökad måluppfyllelse i skolan Ej genomförd Föls upp på helåret

En ökad långsiktig
ekonomisk planering

Målet är på
väg att
uppfyllas

Arbetet har påbörjats med att planera för en längre
långsiktig planering. Budgetdagendem 10 september är en
del av detta då förslaget blev att inga förändringar av
besparingar ibudget 2021 VP 2022–2023 ska göras utifrån
deunderlag som finns gällande skatteprognoser och det
ekonomiska läget.

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

Målet är på
väg att
uppfyllas

På grund av Corona pandeminhar digitaliseringen gjort
stora framsteg snabbt under år 2020. Många möten både
internt och externt sker digitalt idag. Distansundervisning
inom skolan har fungerat bra både för gymnasiet,
vuxenutbildningen samt kortare perioder för grundskolan.
De personer som bor på kommunens äldreboende kan ha
digital kontakt med sina anhöriga.

När det gäller tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s så
uppnår kommunen det inte.
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Kvalitetsfaktorer

Kvalitetsfaktor Grad av
kvalitet

Analys

God ekonomisk hushållning Kvalitén
är på väg att
uppnås

Kommunallagen anger att kommunerna skall bedriva sin
verksamhet så att god ekonomisk hushållning uppnås.
Lagen säger även att det ska finnas mål uppsatta både ur ett
finansiellt perspektiv och ur ett verksamhetsperspektiv. God
ekonomisk hushållning råder när det verksamhetsinriktade
kvalitetsfaktorerna och grunduppdragen visar på god
kvalité samtidigt som de finansiella målen är uppfyllda.

Årets resultat skall uppgå till minst 1 procent av
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning och
soliditeten ska var oförändrad eller öka. Dessa indikatorer
är en del för att kommunen ska uppnå god ekonomisk
hushållning.

De finansiella målen är uppfyllda per sista augusti 2020.

Samverkan internt och externt
för att möta framtidens
välfärdsutmaningar

Ej genomförd Följs upp på helår

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

Ej genomförd Detta följs upp på helår

God kommunal service Ej genomförd

Friska medarbetare Kvalitén
är på väg att
uppnås

Alla verksamheter har haft en ökad sjukfrånvaro i början på
året när pandemin bröt ut och det är främst
korttidssjukfrånvaron som ökade. Att korttidsjukfrånvaron
ökade beror på att Folkhälsomyndigheten kom med direktiv
att vid minsta symptom ska personal stanna hemma. att en
Trotsatt pandemi har pågått sedan mars månad 2020 så
bedömer förvaltningarna att kvalitén är på väg att uppnå,
vilket tyder på att ett bra arbete har skett ute i
verksamheterna för att ta hand om personal och jobba med
förebyggande arbete för att minska smittan och
medarbetarna tar rekommendationerna på allvar.
Sjukfrånvaron är lägre än i våra men ligger. på ca1 % högre
jämfört med samma period föregående år.

Socialnämnden

I början på mars kom nya direktiv från
Folkhälsomyndigheten att vid minsta symptom ska personal
stanna hemma. Regeringen beslutade att slopa första
karensdag samt tog bort krav på läkarintyg efter första
veckan från och med den 11 mars. Socialförvaltningens
sjukfrånvaro har under månaderna mars-augusti varierat
mellan 7,1–8,83% i normalläge ligger förvaltningen strax
under sex procent. Utifrån rekommendationerna om att
stanna hemma vid minsta förkylningssymptom görs
bedömningen att socialförvaltningens medarbetare tar
rekommendationerna på allvar och stannar hemma för att
minska risken för smittspridning av Covid-19. Kvalitén
bedöms därav att uppnås då förvaltningen inte kan påverka
pågående pandemi.

Barn- och utbildningsnämnden

Under våren ökade sjukfrånvaron i förvaltningens
verksamheter markant under april och maj. Därefter har
trenden varit sjunkande men för augusti ligger nivåerna
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Kvalitetsfaktor 
Grad av 
kvalitet 

Analys 

ändå ca drygt en procentenhet över normala nivåer. 

Precis som i annan kommunal verksamhet har siffrorna 
påverkats av aktuella rekommendationer från 
Folkhälsomyndigheten. Även om antalet faktiskt konstaterat 
sjuka i covid-19 inte nödvändigtvis varit särskilt högt, så har 
anställda med symptom som kan vara covid-19 hållit sig 
hemma. 

Under vissa perioder, särskilt under sen vår, var 
personalsituationen på vissa enheter ansträngd, med hög 
frånvaro, och ett par skolor fick även gå över till partiell 
distansundervisning. 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 

Sjukfrånvaron sett till hela förvaltningen är lägre än på 
många år. Hög sjukfrånvaro på vissa enheter är kopplat till 
få långtidssjukskrivningar som slår hårt på den totala 
sjukfrånvaron. Denna sjukfrånvaro bedöms inte vara 
arbetsrelaterad. Det finns också en del utmaningar med 
korttidsfrånvaro av olika anledningar som vi behöver vara 
uppmärksamma på. Eftersom det finns få medarbetare inom 
varje kompetensområde får varje sjukfrånvaro en större 
påverkan på arbetet. Kompetensinventering, utveckling av 
arbetssätt och framtagande av rutiner pågår för att minska 
konsekvenserna av sjukfrånvaron. 

Många av medarbetarna har arbetsuppgifter där 
kontorsarbete och arbete i fält kombineras vilket anses 
positivt utifrån att minska stillasittande under arbetsdagen. 
Distansarbete under Covid-19 befaras påverka 
medarbetarna fysiskt då ergonomin är sämre hemma än på 
arbetsplatsen. Flera uttrycker att de blivit mer stillasittande 
under distansarbetet. Distansarbetet har också gett 
följdeffekter på gruppdynamiken och sammanhållningen 
med kollegor, då många medarbetare till största del arbetar 
hemifrån och sällan är på kontoret. Det är viktigt att stämma 
av med medarbetarna ofta så att det nya arbetssättet inte 
leder till psykisk ohälsa. 

Tillväxtutskottet 

Jämfört med våren så har sjukfrånvaron inom 
tillväxtförvaltningen sjunkit. Inom arbetsmarknadsenheten 
och kulturenheten har sjukfrånvaron varit högre än för 
näringslivsenheten och utbildningsenheten på grund av en 
del praktiska enheter, vilket gör att personalen inte har 
samma möjligheter till distansarbete utan behöver 
sjukanmälas så snart de har minsta symptom. Utifrån 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att stanna 
hemma vid minsta sjukdomssymptom så görs bedömningen 
att våra medarbetare tar rekommendationerna på allvar och 
stannar hemma vid eventuell risk för smittspridning. 

Utskottet för stöd och strategi 

I början av året bekräftades att ett nytt coronavirus brutit ut 
och den 11 mars konstaterades covid-19 vara en pandemi 
av Världshälsoorganisationen (WHO).  I och med pandemin 
är nuläget och framtiden både utifrån ett kvalitetsperspektiv 
och ekonomiskt perspektiv ovisst. Den viktigaste uppgift 
idag är att minska smittspridning och skydda personer i 
riskgrupper. 

 



  

Kommunfullmäktige, Delårsrapport jan-aug 2020 27(39) 

Kvalitetsfaktor 
Grad av 
kvalitet 

Analys 

Detta har inneburit att många arbetsuppgifter har 
förändrats för många inom kommunledningskontoret. 
Pandemin har påverkat enheter och arbetstagare väldigt 
olika. Måltidsenheten har inte kunnat jobba på distans utan 
här har utmaningen varit att få ihop personal för att kunna 
leverera måltider samt att säkerställa deras arbetsmiljö och 
minimera smittorisken. Inom de andra enheterna har 
distansarbete varit möjligt och möten har skett digitalt i 
större utsträckning både internt och externt.  Under våren 
inventerades de arbetsuppgifter som måste utföras och 
rutiner har skapats för hur många som behöver vara på 
plats för att inte tredje person ska bli drabbad både inom 
och utom kommunens verksamheter. Dialog om 
arbetsmiljön tex gällande stolar och skärmar, vid 
distansarbete sker kontinuerligt för att inte arbetsskador 
ska uppstå 

Arbetet i krisledningsstaben har tagit mycket tid från flera 
medarbetare och gjort att övriga medarbetare fått täcka upp 
i de vanliga arbetsuppgifterna. De politiska mötena sker 
även de i digitalform när det är möjligt allt för att minimera 
antalet personer i sammanträdesrummet. Regler och rutiner 
är även här skapats för vilka som kan deltaga fysiskt eller på 
distans. 
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2 Ekonomiska rapporter 

2.1 Resultaträkning  

Mnkr 
N
o
t 

Utfall per 
200831 

kommun 

Utfall per 
190831 

kommun 

Helårs-
prognos 

kommun 

Budget 
2020 

kommun 

Bokslut 
2019 

kommun 

Utfall per 
200831 

koncern 

Utfall 
per 

190831 
koncern 

Helårs-
prognos 
koncern 

Verksamhetens 
intäkter 1 

191,7 226,7 259,7 357,7 351,3 390,3 402,9 555,7 

Verksamhetens 
kostnader 2 

-1 173,2 -1 196,2 -1 775,1 -1 870,3 -1 803,7 
-1 

245,6 
-1 264,2 -1 896,2 

Avskrivningar 
 

-11,7 -10,0 -21,5 -22,1 -19,8 
-

109,5 
-70,6 -160,7 

Jämförelse-
störande post  

       -2,0 

Verksamhetens 
nettokostnader 

 
-993,2 -979,5 -1 536,8 -1 534,7 -1 472,2 

-
964,

8 
-931,9 -1 503,2 

          

Skatteintäkter 3 727,6 736,1 1 092,6 1 120,0 1 105,3 727,6 736,1 1 092,6 

Generella 
statsbidrag och 
utjämning 4 

309,2 264,5 459,2 417,0 396,3 309,2 264,5 459,2 

Verksamhetens 
resultat  

43,6 21,1 14,9 2,3 29,4 72,0 68,7 48,6 

Finansiella 
intäkter 5 

12,9 4,1 14,5 4,5 6,2 13,1 4,4 14,8 

Finansiella 
kostnader 6 

-0,6 -0,5 -4,5 -4,5 -1,1 -26,9 -30,4 -45,4 

Resultat efter 
finansiella 
poster  

        

Extra ordinära 
poster  

        

Årets resultat 7 55,9 24,7 24,9 2,3 34,5 58,2 42,7 18,0 

 

  



  

Kommunfullmäktige, Delårsrapport jan-aug 2020 29(39) 

2.2 Balansräkning 

Mnkr Not 
Kommunen 
2020-08-31 

Kommunen 
2019-12-31 

Koncernen 
2020-08-31 

Koncernen 
2019-12-31 

TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar      

Immateriella 
anläggningstillgångar 

     

Immateriella 
anläggningstillgångar 

   9,2 5,9 

Materiella 
anläggningstillgångar 

     

Mark,byggnader, 
tekniska anläggningar 

8 321,5 318,3 2 437,1 2 336,5 

Maskiner och 
inventarier 

8 37,1 38,7 444,3 418,8 

Övriga materiella 
anläggningstillgångar 

     

      

Finansiella 
anläggningstillgångar 

9 409,5 409,6 16,3 16,5 

Summa 
anläggningstillgångar 

 768,1 766,6 2 906,9 2 777,7 

Bidrag till statlig 
infrastruktur 

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

Omsättningstillgångar      

Förråd, exploatering 10 0,7 0,7 8,3 8,3 

Fordringar 11 127,4 129,7 206,1 239,3 

Kassa och bank 12 288,2 246,1 480,2 436,3 

Summa 
omsättningstillgångar 

 416,3 376,5 694,6 683,9 

SUMMA TILLGÅNGAR  1 184,5 1 143,1 3 601,5 3 461,6 
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Mnkr Not 
Kommunen 
2020-08-31 

Kommunen 
2019-12-31 

Koncernen 
2020-08-31 

Koncernen 
2019-12-31 

 

EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR & 
SKULDER 

Eget kapital      

Ingående eget kapital 13 725,6 691,1 855,3 848,7 

Årets resultat 13 55,9 34,5 58,2 1,7 

Omstrukturering 
bolagen 

   -20,3 4,9 

Summa eget kapital  781,5 725,6 893,2 855,3 

Avsättningar      

Avsättning till 
pensioner och liknande 
förpliktelser 

14 119,5 113,6 119,5 113,7 

Andra avsättningar 15 18,1 20,5 80,3 82,6 

Summa avsättningar  137,7 134,1 199,8 196,3 

      

Skulder      

Långfristiga skulder 16 9,6 9,6 2 132,3 1 982,3 

Kortfristiga skulder 17 255,7 273,7 376,2 427,7 

Summa skulder  265,3 283,3 2 508,5 2 410,0 

      

SUMMA EGET 
KAPITAL 
AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

 1 184,5 1 143,1 3 601,5 3 461,6 

      

Panter och 
ansvarsförbindelser 

     

Pensionsförpliktelser 
inklusive löneskatt 

18 506,7 515,5 506,7 515,5 

Borgensåtagande 19 2 112,8 2 112,8 140,1 140,1 

      

Operationell leasing      

Lös egendom   19,7   

Hyra fastighet   3 904,9   
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2.3 Noter 

Noter 2020-08-31 2019 

Not 1 Verksamhetens intäkter   

Intäkter enligt driftredovisning 254,8 441,3 

- avgår interna intäkter -63,0 -90,0 

Summa verksamhetens intäkter 191,7 351,3 

   

Not 2 Verksamhetens kostnader   

Kosntader enligt driftredovisning 1 251,0 1 917,6 

- avgår interna kostnader -63,0 -90,0 

- avgår kapitalkostnader -14,7 -23,9 

Summa verksamhetens kostnader 1 173,2 1 803,7 

   

Not 3 Skatteintäkter   

Preliminära skatteintäkter 737,6 1 113,3 

Preliminär slutavräkning 2019/2020 -5,8 -10,1 

Slutavräkning 2018/2019 korrigering -5,1 0,6 

Mellankommunal utjämning 0,9 1,6 

Summa skatteintäkter 727,6 1 105,3 

   

Not 4 Generella statsbidrag och utjämning   

Inkomstutjämning 171,3 240,6 

Kostnadsutjämning 20,6 13,1 

Utjämning LSS 30,6 52,0 

Regleringsbidrag/avgift 16,1 16,6 

Fastighetsavgifter 34,6 49,6 

Ökat flyktingmottagande 36,0 24,4 

Summa generella statsbidrag och utjämning 309,2 396,3 

   

Not 5 Finansiella intäkter   

Ränteintäkter m.m 1,4 3,8 

Administrationsavgift borgensåtagande 1,5 2,4 

Övriga finansiella intäkter 10,0  

Summa finansiella intäkter 12,9 6,2 

   

Not 6 Finansiella kostnader   

Övriga finansiella kostnader 0,6 1,2 

Summa finansiella kostnader 0,6 1,2 
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Noter 2020-08-31 2019 

Not 7 Årets resultat 

Årets resultat Lindesbergs kommun 55,9 34,5 

-varav resultat balansenhet vatten och avlopp 2,1 -0,4 

-varav resultat balansenhet renhållning 2,0 3,3 

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

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

Justerat resultat 54,3 33,1 

   

Not 8 Materiella anläggningstillgångar   

Markreserv   

Anskaffningsvärde 32,2 29,2 

Årets nyanskaffning  3,0 

Ackumulerad värdeminskning -5,8 -5,4 

Årets avskrivningar -0,3 -0,4 

Utgående bokfört värde 26,1 26,4 

   

Fastigheter för affärsverksamhet   

Anskaffningsvärde 299,6 272,2 

Årets nyanskaffning  27,4 

Ackumulerad värdeminskning -156,6 -152,3 

Årets avskrivningar -3,4 -4,3 

Utgående bokfört värde 139,5 143,0 

   

Publika fastigheter   

Anskaffningsvärde 318,0 299,6 

Årets nyanskaffning  18,5 

Ackumulerad värdeminskning -169,9 -164,6 

Årets avskrivningar -4,0 -5,3 

Utgående bokfört värde 144,1 148,1 

   

Övriga fastigheter   

Anskaffningsvärde 14,4 14,4 

Årets nyanskaffning -13,6 -13,5 

Ackumulerad värdeminskning   

Årets avskrivningar  -0,2 

Utgående bokfört värde 0,8 0,8 

Pågående investeringar 11,0  

Summa mark och fastigheter 321,5 318,3 
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Noter 2020-08-31 2019 

 

Maskiner, fordon och inventarier 
  

Anskaffningsvärde 242,1 234,8 

Årets nyanskaffning  7,2 

Ackumulerad värdeminskning -203,4 -193,5 

Årets avskrivning -3,9 -9,7 

Pågående investeringar 2,3  

Nedskrivningar  -0,2 

Utgående bokfört värde 37,1 38,7 

   

Summa materiella anläggningstillgångar 358,6 357,0 

   

Not 9 Finansiella anläggningstillgångar   

Långfristiga fordringar   

Förlagslån 3,2 3,2 

Revers Löa m.fl. 1,2 1,3 

Revers Nerikes Brandkår  0,0 

Summa långfristiga fordringar 4,4 4,5 

   

Aktier, andelar och bostadsrätter   

Aktier och andelar 372,0 372,0 

Linde Satdshus AB 30,1 30,1 

Ägartillskott Linde Stadshus AB 3,0 3,0 

Summa aktier och andelar 405,1 405,1 

   

Summa finansiella tillgångar 409,5 409,6 

   

Not 10 Förråd, exploateringsmark   

Tomter Vibyn 0,7 0,8 

Avgår kostnader tomter  -0,1 

Summa förråd, exploateringsmark 0,7 0,7 

 

Not 11 Fordringar 
  

Kundfordringar 9,1 20,0 

Upplupna intäkter 0,4 3,3 

Momsfordran 16,3 18,7 

Fastighetsavgift 36,7 35,0 

Ankomstregistrerade fakturor 22,7 34,0 

Förutbetalda kostnader/övriga fordringar 42,1 18,7 

Summa kortfristiga fordringar 127,4 129,7 
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Noter 2020-08-31 2019 

Not 12 Kassa, bank m.m   

Plusgiro   

Bank 478,5 430,3 

-varav Besök Linde AB 0,9 4,7 

- varav Linde Energi AB -94,6 -64,1 

- varav Lindesbergs bostäder AB -12,1 -38,9 

- varav Fastigheter i Linde AB -87,0 -85,6 

- varav Linde Stadshus AB 2,5 -0,3 

Bolagens likvida medel -190,3 -184,2 

Summa likvida medel 288,2 246,1 

   

Not 13 Eget kapital   

Ingående eget kapital 725,6 691,0 

Årets resultat 55,9 34,5 

Utgående eget kapital 781,5 725,6 

   

Not 14 Avsättning till pensioner inklusive 
löneskatt 

  

Avsättning pensioner anställda 105,9 100,6 

Avsättning pensioner förtroendevalda 13,6 13,0 

Summa pensionsavsättningar 119,5 113,6 

   

Not 15 Andra avsättningar   

Miljöfond 15,3 15,3 

Renhållningskollektivet 1,6 1,2 

VA-kollektivet 0,0 0,0 

Fiber 1,3 4,0 

Summa andra avsättningar 18,1 20,5 

   

Summa avsättningar 137,7 134,1 

   

Not 16 Långfristiga skulder   

Finansiell leasing 9,3 9,3 

Skuld för anläggningsavgifter 0,3 0,3 

Summa långfristiga skulder 9,6 9,6 
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Noter 2020-08-31 2019 

Not 17 Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 31,2 79,5 

Personalens skatter och avgifter 38,2 38,8 

- varav källskatt 17,2 16,1 

- varav skatteskuld 0,1 3,0 

- varav arbetsgivaravgift 20,9 19,6 

   

Förutbetalda intäkter 35,3 11,0 

- varav kommunalskatt 35,3 11,0 

   

Upplupna kostnader 83,2 100,7 

- varav upplupna 0,5 7,2 

- varav pensionskostnad individuell del 24,2 32,8 

- varav löneskatt pensionskostnad individuell del 5,9 7,9 

- varav semesterlöneskuld 34,7 34,7 

- varav ferielöneskuld 18,0 18,0 

Övriga kortfristiga skulder 50,6 25,1 

Interimsskuler 17,1 18,6 

Summa kortfristiga skulder 255,7 273,7 

   

Not 18 Pensionsförpliktelser   

Pensionsförpliktelser intjänade tom 1997 407,8 414,9 

Löneskatt 98,9 100,6 

Summa pensionsförpliklelser 506,7 515,5 

 

Not 19 Borgensåtagande kommunägda bolag 
  

Lindesbergs bostäder AB 545,7 545,7 

Linde Energi AB 75,0 75,0 

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

Linde Stadshus AB 90,5 90,5 

Summa kommunägda företag 1 972,7 1 972,7 

 

Not 19 Borgensåtagande övriga 
  

Kooperativa hyresrättsföreningen Tallen 127,0 127,0 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 7,4 7,4 

Föreningar 5,7 5,7 

Summa borgensåtagande övriga 140,1 140,1 
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Noter 2020-08-31 2019 

Not 19 Förlustansvar egna hem 

Förlustansvar egna hem 0,0 0,0 

Summa förlustansvar egnahem 0,0 0,0 

Summa borgensåtagande 2 112,8 2 112,8 

 

Not 20 Redovisning principer 

I denna delårsrapport tillämpas samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder 
förutom när det gäller semester- och ferielöneskulden som inte är reglerad till delåret men 
var det i den senaste årsredovisningen. 

Anläggningstillgångar 

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

Komponentavskrivningar 

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

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

Avsättning pensioner 

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

Interna kostnader och intäkter 

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

Ferie- och uppehållslön 

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

Ferielöneskulden är inte reglerad till delåret 20200831. Ett arbete tillsammans med personal- 
och löneenheten har påbörjats och olika beräkningar har tagits fram. En mer omfattande 
analys behöver göras innan bokföringen kan korrigeras med ferielöneskuld per sista augusti. 

Investeringar 

Samtliga investeringar aktiveras i samband med bokslut och avskrivningar påbörjas direkt 
nästkommande år. Investeringsprojekt som ej färdigställts vid årsskiftet, ombudgeteras och 
färdigställs under nästkommande år. Enligt kommunens riktlinje för investeringar så är en 
anläggningstillgång som aktiveras i balansräkningen en tillgång för stadigvarande bruk, har 
en nyttjandeperiod på minst 3 år och ett värde på minst ett basbelopp. 
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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 13.2 redovisas finansiellt leasade 
objekt som anläggningstillgångar och skulder i balansräkningen och avser i Lindesbergs 
kommun endast fordon. 

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

Semesterlöneskuld 

De anställdas fordran på kommunen i form av sparade semesterdagar och okompenserad 
övertid ingår i korta skulder på balansräkningen. Semesterlöneskulden är inte reglerad till 
delåret 200831. Ett arbete tillsammans med personal- och löneenheten har påbörjats och 
olika beräkningar har tagits fram.  

En mer omfattande analys behöver göras innan bokföringen kan korrigeras med 
semesterlöneskuld per sista augusti. 

VA/Renhållning 

Va/Renhållning är egna balansräkningsenheter. Driftresultatet överförs till ett skuldkonto på 
balansräkningen ”avsättning” till va respektive renhållningskollektivet. I delårsbokslutet 
20200831 har Lindesbergs kommun en skuld till VA-kollektivet och en fordran på 
renhållningskollektivet. 

Koncernen 

Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell 
konsolidering. Med förvärvsmetoden menas att vid förvärvstillfället förvärvat eget kapital i 
kommunalt bolag eliminerats. Inom koncernen förekommer omfattande transaktioner. Alla 
transaktioner av väsentlig karaktär inom koncernen har eliminerats för att ge en rättvisande 
bild av koncernens totala ekonomi. Det sammanställda delårsbokslutet 20200831 innefattar 
inte Samhällsbyggnadsförbundet eller Nerikes Brandkår. Enligt RKR rekommendation R16 
om sammanställda räkenskaper ska företag med särskild ekonomisk betydelse för 
kommunens verksamhet ingå i det sammanställda bokslutet. 

Samhällsbyggnadsförbundet håller på att ta fram en ny fördelningsmodell av kostnaderna 
tillsammans med konsult och kommunerna som ingår i förbundet. Detta beräknas träda i kraft 
2023. Specifika balans- och resultaträkningar för kommunerna kommer då att kunna 
sammanställas på ett enklare sätt. 

Exploateringsredovisning 

En exploateringsfastighet, Vibyn i Frövi, har klassats som omsättningstillgång. Fem tomter har 
sålts och intäkten redovisas som verksamhetens intäkt. Anläggningsavgifterna redovisas som 
förutbetald intäkt och intäktförs över nyttjandeperioden för va-anläggningen. 
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2.4 Driftredovisning per nämnd 

Nämnd Kostnad Intäkt Netto 

Netto 

budget 
200831 

Avvikelse 
200831 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Budget-
av-

vikelse 
helår 

Revision 0,4 0,0 0,4 0,6 0,2 0,9 0,9 0,0 

         

Kommunstyrelse 248,8 82,2 166,6 171,1 4,5 256,3 254,4 -1,9 

- varav utskottet för 
stöd och strategi 

92,6 47,4 45,3 51,1 5,8 73,5 76,8 3,3 

- varav 
Tillväxtutskottet 

84,2 16,0 68,2 67,2 -0,9 102,5 98,3 -4,2 

- varav 
Va/Renhållning 

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

- varav 
Överförmyndar-
verksamhet 

1,9 0,0 1,9 2,3 0,4 3,5 3,5 0,0 

- varav 
Samhällsbyggnads-
förbundet 
Bergslagen 

44,3 12,7 31,6 30,6 -1,0 46,9 45,9 -1,0 

- varav 
Räddningstjänst 

20,4 0,7 19,7 19,9 0,2 29,9 29,9 0,0 

Barn- och 
utbildningsnämnd 

503,1 71,9 431,1 431,0 -0,1 642,4 636,4 -6,0 

Socialnämnd 451,7 80,0 371,7 359,3 -12,4 556,1 536,6 -19,5 

Samhällsbyggnads-
nämnden 
Bergslagen 

29,1 20,6 8,5 9,4 0,9 13,8 14,1 0,3 

Summa nämnder 1 233,1 254,8 978,4 971,6 -6,8 1 469,4 1 442,3 -27,1 

Finansförvaltning 222,5 1 256,8 -1 034,3 -963,6 70,7 -1 494,3 -1 444,6 49,7 

Totalt 1 455,6 1 511,6 55,9 7,9 63,9 24,9 2,3 22,6 
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2.5 Investeringsredovisning 

Nämnd/förvaltning Utgifter Inkomster 
Netto-

investering 
Prognos 

helår 
Budget 

helår 
Avvikelse 

Kommunstyrelsen 17,8 9,2 8,6 20,8 70,1 49,3 

- varav kommunstyrelsen 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 

- varav Tillväxtutskottet 11,6 9,2 2,4 8,3 48,3 40,0 

- varav Utskottet för Stöd och 
strategi 

0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 

- varav 
Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen 

6,2 0,0 6,2 12,0 20,3 8,3 

Barn- och utbildningsnämnd 1,8 0,0 1,8 4,5 9,5 5,0 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen 

0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 

Totalt 19,6 9,2 10,4 25,8 80,1 54,3 

Vatten/renhållning 2,9 0,0 2,9 36,2 41,6 5,4 

Totalt kommunen 22,5 9,2 13,3 62,0 121,7 59,7 
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 Sammanträdesdatum:  
Kommunstyrelsen  2020-10-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §146/20   Dnr: KS 2020/206 

 

Delårsrapport januari-augusti 2020 
 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 Godkänna delårsrapporten 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunens årshjul upprättas delårsrapporten per sista 
augusti. 

Delårsrapporten redovisar ett resultat på 24,7 Mnkr, vilket är en 
förbättring med 31,2 Mnkr jämfört med samma period 2019. 
Resultatförbättringen förklaras främst med att staten tillfört 
kommunen extra statsbidrag vid ett flertal tillfällen under året 
detta för att säkerställa välfärdens uppdrag inom skola, vård och 
omsorg och kompensationer av förlorade skatteintäkter med 
anledning av pandemi. 

Helårsprognosen visar ett resultat på 24,9 Mnkr och är 22,6 
Mnkr bättre än budget. 

Vad gäller nämnder och styrelse redovisas underskott mot 
budget med 27,1 Mnkr. Socialnämnden prognosticerar ett 
underskott på 19,5 Mnkr, barn- och utbildningsnämnden med 6 
Mnkr och tillväxtutskottet med 4,2 Mnkr. 

Investeringarna under perioden uppgår till 13,3 Mnkr att 
jämföra med budgeterade 121,7 Mnkr. Prognosen är att 62 Mnkr 
kommer att förbrukas under 2020. Anledning till den 
beloppsmässigt stora avvikelsen mot budget är främst 
senareläggning av projekt. 

För vidare information om orsakerna till avvikelser för såväl 
drift- som investeringsbudgeten hänvisar vi till delårsrapporten. 

De finansiella målen är uppfyllda per 2020-08-30. 

Den gemensamma kommunala verksamheten, d v s 
kommunkoncernens resultat per 2020-08-21 uppgår till 58,2 
Mnkr att jämföra med 42,7 Mnkr föregående år. 
Helårsprognosen beräknas till 18 Mnkr. 

Delårsrapporten har inte i alla delar upprättats efter den 
redovisningslag som gäller fr o m 2019-01-01, vilket framgår av 
redovisningsprinciperna. Avvikelse gäller främst 
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 Sammanträdesdatum:  
Kommunstyrelsen  2020-10-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Samhällsbyggnad Bergslagens och Nerikes Brandkårs del i den 
gemensamma kommunala verksamheten. 

De finansiella målen är uppnådda för kommunen vilket är en 
förutsättning för att uppnå god ekonomisk hushållning. När det 
gäller om grunduppdrag och kvalitetsfaktorer så kommer det att 
ske en helhetsbedömning från alla verksamheter till 
årsredovisningen.  

De kvalitetsfaktorer som finns under kommunfullmäktige så är 
det kvalitetsfaktorn God kommunal service som har 

indikatorer gällande företagsklimatet som inte uppnår sin 
kvalité. Denna faktor är en del som är viktig för att uppnå god 
ekonomisk hushållning då företag generar arbetstillfällen i 
kommunen som sedan leder till skatteintäkter. Ökar 
arbetslösheten ökar risken att kostnaderna för ekonomiskt 
bistånd ökar. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 Godkänna delårsrapporten 

_______ 
 

  För åtgärd: 

  Kommunfullmäktige 
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2020-10-20  KS 2020/183 

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

  

 

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

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

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 

Redovisning ej verkställda beslut inom socialförvaltningen 2020 

kvartal 1  

Förslag till beslut 

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 1 2020 överlämnas till 
kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt Lagen som stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS). 

Om ett beslut inte verkställts inom tre månader ska kommunerna rapportera 
detta till IVO. 

Kommunerna rapporterar kvartalsvis. 

Om IVO bedömer att den enskilde har fått vänta oskäligt länge på att ett beslut 
ska verkställas kan myndigheten ansöka om utdömande av en särskild avgift 
hos förvaltningsrätten. 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunfullmäktige 
 

För kännedom: 

Socialnämnden 

Bilagor: 

Redovisning Ej verkställda beslut 
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Kommunstyrelsen  2020-10-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §160/20   Dnr: KS 2020/183 

 

Redovisning ej verkställda beslut inom 

socialförvaltningen 2020 kvartal 1  
 
Beslut 

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 1 2020 överlämnas 
till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd 
enligt Socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt Lagen som stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

Om ett beslut inte verkställts inom tre månader ska 
kommunerna rapportera detta till IVO. 

Kommunerna rapporterar kvartalsvis. 

Om IVO bedömer att den enskilde har fått vänta oskäligt länge 
på att ett beslut ska verkställas kan myndigheten ansöka om 
utdömande av en särskild avgift hos förvaltningsrätten. 

Förslag till beslut 

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 1 2020 överlämnas 
till kommunfullmäktige. 

_______ 
 
För kännedom: 

Socialnämnden 
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 Sammanträdesdatum:  
Socialnämnden  2020-08-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §69/20   Dnr: SN 2020/40 

 

Sammanställning ej verkställda beslut 2020 kvartal 1  
 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att sammanställningen avseende ej 
verkställda beslut kvartal 1 år 2020 delges kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd 
enligt Socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt Lagen som stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS).  

Om ett beslut inte verkställts inom tre månader ska 
kommunerna rapportera detta till IVO. Kommunerna 
rapporterar kvartalsvis. Om IVO bedömer att den enskilde har 
fått vänta oskäligt länge på att ett beslut ska verkställas kan 
myndigheten ansöka om utdömande av en särskild avgift hos 
förvaltningsrätten. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att sammanställningen avseende ej 
verkställda beslut kvartal 1 år 2020 delges kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige. 

_____ 

 

KS 2020/183-1



Ej verkställda beslut - Kvartal 1 2020 (Socialnämnd)

Område Ej verkställda beslut Män
Q1

Kvinnor
Q1

Antal
Q1

Antal
Q4
2019

Antal
Q3
2019

Antal
Q2
2019

Antal
Q1
2019

Kommentar

Funktionsstöd Avlösare (LSS) 0 0 0 0 0 0 1

Bostad med särskild service
(LSS)

1 1 2 0 1 2 5

Daglig verksamhet (LSS) 0 0 0 1 2 2 1

Dagverksamhet (SoL) 0 0 0 0 0 0 0

Kontaktperson (LSS) 1 4 5 6 10 11 7

Ledsagare (LSS) 0 0 0 0 0 0 1

Stödfamilj (LSS) 0 1 1 1 1 2 1

Återrapporterade ärenden, som
blivit inrapporterade även
föregående kvartal

1 4 5 4 4 6 8

Beslut verkställda/avslutade inom
kvartalet

1 2 3 3 10 5 5

Korttidstillsyn för skolungdom
över 12 år (LSS)

0 0 0 0 0 0 0

Korttidsboende (LSS) 1 0 1 0 0 0 0

Individ och
familjeomsorg

Boendestöd 0 0 0 0 0 0

Ekonomiskt bistånd 2 2 4 2 1 1 1

Familjehemsplaceringar 0 0 0 0 0 0 0

Kontaktfamilj 0 0 0 0 0 1 1

Kontaktperson 1 0 1 0 0 2 1

Kontaktperson psykiatri 0 0 0 0 0 0 0

Övriga insatser 0 0 0 1 0 0 0

Återrapporterade ärenden, som
blivit inrapporterade även
föregående kvartal

0 0 0 0 0 1 1

Beslut verkställda/avslutade inom
kvartalet

0 1 1 0 2 0 1

Avslutade utan verkställighet 0 0 0 1 1 0 2

Vård och
omsorg

Dagverksamhet 0 0 0 0 0 0 0

Gruppboende 1 3 4 3 2 0 0

Korttidsboende 0 0 0 0 0 0 0

Vårdboende 0 4 4 5 3 0 0

Återrapporterade ärenden, som
blivit inrapporterade även
föregående kvartal

1 0 1 0 0 0 0

Beslut verkställda/avslutade inom
kvartalet

2 6 8 5 1 0 0

Hemtjänst 0 0 0 0 0 0 0

Trygghetslarm 1 0 1 0 0 1 0

Växelvård 3 1 4 1 0 0 0

sida 1 av 1 (2020-04-08)

KS 2020/183-1
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 Sammanträdesdatum:  
Kommunstyrelsen  2020-10-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §160/20   Dnr: KS 2020/183 

 

Redovisning ej verkställda beslut inom 

socialförvaltningen 2020 kvartal 1  
 
Beslut 

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 1 2020 överlämnas 
till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd 
enligt Socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt Lagen som stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

Om ett beslut inte verkställts inom tre månader ska 
kommunerna rapportera detta till IVO. 

Kommunerna rapporterar kvartalsvis. 

Om IVO bedömer att den enskilde har fått vänta oskäligt länge 
på att ett beslut ska verkställas kan myndigheten ansöka om 
utdömande av en särskild avgift hos förvaltningsrätten. 

Förslag till beslut 

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 1 2020 överlämnas 
till kommunfullmäktige. 

_______ 
 
För kännedom: 

Socialnämnden 

 

 



  

 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

2020-11-17  KS 2020/287 

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

  

 

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

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

Kommunfullmäktige 
 

Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2021 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antas följande sammanträdestider för 2021: 

 15 februari, kl. 17.00 

 26 april, kl. 17.00 

 24 maj, kl. 17.00 

 7 juni, kl. 14.00 

 27 september, kl. 17.00 

 25 oktober, kl. 17.00 

 22 november, kl. 17.00 

 6 december, kl. 14.00 

 

Ärendebeskrivning 

Förslag till sammanträdestider är framtagna utifrån kommunen styrmodell 
och tar hänsyn till regionsfullmäktige. 

 
 

Henrik Aranvang Anna Lundström 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunsekreterare 
Kanslichef 

För kännedom: 

Samtliga nämnder 
Samtliga ledamöter och ersättare 
Revisorerna 
 



  

 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

2020-09-14  KS 2019/168 

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

  

 

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

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

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 

Motion från Inger Griberg (MP) om att upprätta en 

koldioxidbudget för Lindesbergs kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 Motionen besvaras med Linde Energi AB:s hållbarhetsrapport som 

anses uppfylla motionens intentioner.  
 

Ärendebeskrivning 

Inger Griberg (MP) har inkommit med en motion där hon föreslår kommunen 
upprätta en koldioxidbudget för att begränsa den globala uppvärmningen till 
1,5-2 grader. 

Linde energis vision är: ”Att vara en viktig aktör i Bergslagen som bidrar till 
konkurrenskraft och livskvalitet genom smarta och hållbara energilösningar”. 
Under 2019 har de utvecklat och prioriterat deras hållbarhetsfrågor genom 
att sätta nya nyckel-tal på deras hållbarhetsaktiviteter och området ett 
hållbart samhälle. De arbetar mot målet att ytterligare minska våra fossila 
utsläpp för värmeverksamheten, som idag är 99 procent fossilfri. 

Linde energis största fokus ligger på klimatet och en strävan att bli fossilfria 
genom att fokusera på nyckelområden som att använda återvunner värme, en 
bränsemix av biobränslen för produktion, drifteffektivitet, minska 
miljöpåverkan, hälsa och säkerhet samt öppenhet. De har därför integrerat 
hela organisationen i deras hållbarhetsarbete, i syfte att skapa bättre 
möjligheter att bli och vara engagerade tillsammans. Deras vision, 
arbetsmiljöpolicy och hålbarhetspolicy är att arbeta hållbart, genom att 
investrea i mordern teknik och stabila och miljösäkra processer.  

 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör  Handläggare 

Bilagor: 

 Motion från Inger Griberg (MP) om att upprätta en koldioxidbudget för 
Lindesbergs kommun 
Hållbarhetsrapport 2019 Linde Energi AB 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §153/20   Dnr: KS 2019/168 

 

Motion från Inger Griberg (MP) om att upprätta en 

koldioxidbudget för Lindesbergs kommun 
 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 Motionen besvaras med Linde Energi AB:s 
hållbarhetsrapport som anses uppfylla motionens 
intentioner.  

Ärendebeskrivning 

Inger Griberg (MP) har inkommit med en motion där hon 
föreslår kommunen upprätta en koldioxidbudget för att 
begränsa den globala uppvärmningen till 1,5-2 grader. 

Linde energis vision är: ”Att vara en viktig aktör i Bergslagen som bidrar till 
konkurrenskraft och livskvalitet genom smarta och hållbara energilösningar”. 
Under 2019 har de utvecklat och prioriterat deras hållbarhetsfrågor genom 
att sätta nya nyckel-tal på deras hållbarhetsaktiviteter och området ett 
hållbart samhälle. De arbetar mot målet att ytterligare minska våra fossila 
utsläpp för värmeverksamheten, som idag är 99 procent fossilfri. 

Linde energis största fokus ligger på klimatet och en strävan att bli fossilfria 
genom att fokusera på nyckelområden som att använda återvunner värme, en 
bränsemix av biobränslen för produktion, drifteffektivitet, minska 
miljöpåverkan, hälsa och säkerhet samt öppenhet. De har därför integrerat 
hela organisationen i deras hållbarhetsarbete, i syfte att skapa bättre 
möjligheter att bli och vara engagerade tillsammans. Deras vision, 
arbetsmiljöpolicy och hålbarhetspolicy är att arbeta hållbart, genom att 
investrea i mordern teknik och stabila och miljösäkra processer.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 Motionen besvaras med Linde Energi AB:s 
hållbarhetsrapport som anses uppfylla motionens 
intentioner.  

 
_______ 
 
För kännedom: 

Inger Griberg (MP) 
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Sammanfattning

100%
förnybar el

100%
anställda omfattas 

av kollektivavtal

0
fall av  

diskriminering

44
anställda

78-22
fördelning 

män-kvinnor i %

46,0
miljoner kronor 

i ekonomiskt 
resultat

22,6
GWh 

elproduktion
(5,0 MWh installerad  
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Närvaro
Trovärdighet

Vilja

Välkomna	ombord	på	hållbarhetsresan!

2019 var året när vi på Linde energi verkli-
gen växlade upp vårt hållbarhetsarbete. Ett 
kvitto på att vi lyckas leverera hållbart fick vi 
när vi under året för första gången utvärdera-
des enligt det ledande utvärderingssystemet  
EcoVadis och rankades bland de allra bästa 
jämförda bolagen i energibranschen.

Vi arbetar med våra värdeord närvaro,  
trovärdighet och vilja som mantra och utifrån 
visionen att vara ”en viktig aktör i Bergslagen 
som bidrar med konkurrenskraft och livs- 
kvalitet genom smarta och hållbara energi- 
lösningar”. 

Det är en vision som våra medarbetare varit 
med att arbeta fram och som det finns en  
intern stolthet kring. Då är det också enkelt 
att konkretisera och leva upp till orden. 

Vi levererar fjärrvärme i Lindesberg, Vede-
våg, Frövi och Guldsmedshyttan till drygt  
1 000 kunder. 

Värmen består till största delen av spill- 
värme – energi som annars går förlorad – från  
BillerudKorsnäs i Frövi och Baettr i Guld- 
smedshyttan. 

Vi levererar även fjärrkyla och processånga till 
lokala företag och offentliga verksamheter. 

Vi bedriver dessutom energihandel och  
erbjuder energitjänster, som lösningar för 
egen solelproduktion och laddning för elbilar.

Oavsett om du är hemma eller på väg ger våra 
energitjänster möjlighet till en enklare vardag 
och en chans att leva lite mer hållbart.

Linde energi erbjuder energi för ljus, kraft och 
värme till Bergslagen. Med hållbara lösning-
ar och personlig närvaro ger vi våra kunder 
den bästa servicen. Vi ägs till 100 procent av  
Lindesbergs kommun. 

Linde energis verksamhet är bred och ut-
går ifrån fyra huvudområden: eldistribution, 
elproduktion, värme och kyla samt energi- 
handel.

Vi ansvarar för trygg och säker eldistribution 
till nästan 12 000 kunder i Lindesberg, Fant-
hyttan, Frövi, Fellingsbro och Närkes Kil med 
omnejd.

Vi producerar endast förnybar el med sol- och  
vattenkraft. I huvudsak produceras elen i våra 
vattenkraftverk Dalkarshyttan, Bohr, Vedevåg, 
Ringaby och Oppboga.

Om	Linde	energiVi har ett stabilt ramverk på plats genom 
vår miljö- och hållbarhetspolicy och vårt kli-
matbokslut. Vi har tydliga mål och mäter 
verksamheten ur perspektiven ekologisk, eko- 
    nomisk och social hållbarhet. 

     Under året har vi ökat takten i vårt håll- 
     barhetsarbete genom en rad aktiviteter   
     och initiativ, där vi är stolta över att vi  
     antagit ett par av Fossilfritt Sveriges ut- 
     maningar, nominerats till Miljöstrategipri  
   set  och utsetts till en av Örebro läns cykel
   vänligaste arbetsplatser. 

Sammantaget kan vi konstatera att vi  
uppfyller och efterlever vår vision med  
utgångspunkt i våra värdeord. Vi är stolta 
över att kunna bidra till ett hållbart samhälle 
genom att med våra energitjänster använda 
naturens egna resurser på ett klokt sätt. 2020 
tar vi nästa steg på vår hållbarhetsresa. 

Är du med på tåget eller står du kvar på  
perrongen?
 Jens Isemo, vd på Linde energi

VD	har	ordet

”... det vi på Linde energi  
sysslar med är faktiskt  

bra på riktigt.”
Det är lätt att slentrianmässigt säga att vi är 
miljövänliga, men det vi på Linde energi syss-
lar med är faktiskt bra på riktigt. Vi har en 
stark hållbarhetsprofil som genomsyrar hela 
företaget och vi levererar 100 procent förny-
bar el samt 99 procent fossilfri värme. 

Vi tycker helt enkelt att hållbarhet är  
fantastiskt kul och är övertygade om att vårt 
medvetna fokus på hållbarhet kommer att 
vara en framgångsfaktor och avgörande för 
om framtidens kunder tycker att vi har en 
plats på marknaden.

3



2015 beslutade FN om 17 globala mål för håll-
bar utveckling med tre dimensioner; 
miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. 

FN:s Globala mål är den mest ambitiösa 
agendan för hållbar utveckling som världens 
länder någonsin antagit. Målen syftar till att  
fokusera arbetet mot att uppnå fyra fantas- 
tiska saker till år 2030: 
• att avskaffa extrem fattigdom
• att minska ojämlikheter och orättvisor
• att främja fred och rättvisa
• att lösa klimatkrisen

Linde energi arbetar aktivt med de globala 
målen och arbetar långsiktigt med att uppnå 
hållbara resultat inom alla de tre nivåerna; 
ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Vi genomför kontinuerligt omvärldsbevak-
ningar för att bättre förstå framtida krav och 
förbereda oss för framtida utmaningar.

Med FN:s Globala hållbarhetsmål och Klimat- 
avtalet i Paris som grund driver politiken på 
mot ett hållbarare samhälle och ett stort  
riktat fokus på att minska klimatpåverkan. 

Regeringen beslutade enligt Klimatlagen 2017 
att Sverige senast år 2045 inte ska ha några 
nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. 

Den tekniska utvecklingen och en ökande be-
folkning förväntas leda till ett ökat energibe-
hov. För att möta dessa behov behövs bland 
annat en väl utbyggd infrastruktur och fler 
bostäder. 

Vi på Linde energi investerar långsiktigt i den 
lokala infrastrukturen, satsar kontinuerligt på 
att förbättra vår egna effektivitet samt strävar 
mot att vår verksamhet ska bli helt fossilfri. 

Klimatlagen

Social

Miljömässig Ekonomisk

Vad	är	hållbarhet?

Globala målen

”En hållbar utveckling är en utveckling som 
tillfredsställer dagens behov utan att även- 
tyra kommande generationers möjligheter att 
tillfredsställa sina behov.” Begreppet har sin 
grund i Brundtlandrapporten, Our Common 
Future, från 1987.

Våra behov kommer grovt ur tre olika  
perspektiv: ekologisk hållbarhet, social håll-
barhet och ekonomisk hållbarhet. 

Alla perspektiven är integrerade och påverkar 
varandra. Det är vårt gemensamma intresse 
och vårt gemensamma ansvar att värna en 
hållbar utveckling, helt enkelt eftersom vi alla 
bor på samma planet.

Vår miljö är grunden för allt. Naturen ger oss 
resurser i form av föda. Tyvärr tar vi idag ut 
för mycket resurser från vår planet. I Sverige 
skulle vi behöva fyra planeter om vi fortsätter 
med samma livsstil och konsumtion. 

Miljömässig hållbarhet handlar om att vi ser 
till att naturen kan återhämta sig av egen kraft 
och att vi inte frestar på ekosystemen genom 
att förorena och förstöra.

I det sociala perspektivet återfinns aspekter 
som jämlikhet, ett inkluderande och tolerant 
samhälle, rättvisa, rättigheter, hälsa och väl-
befinnande. Med andra ord hållbarhet utifrån 
individens behov.

Ekonomi handlar om att hushålla, särskilt 
med jordens resurser. Samtidigt drivs mänsk-
ligheten av tillväxt. Dessa två intressen kan 
konkurrera, men måste harmonisera. Det 
kanske är en av våra största utmaningar? 

Linde energi har en lång tradition av att ar-
beta systematiskt med miljö- och arbetsmiljö- 
frågor. Vi har under det senaste decenniet  
genomfört en rad klimatreducerande åtgär-
der med drastiskt minskade utsläpp som följd. 

Glädjande ser vi under samma period en god 
tillväxt där vi levererat ett positivt ekonomiskt 
resultat till ägaren, Lindesbergs kommun. 

För oss innebär hållbarhet att framtidssäkra 
verksamheten för våra kunder och samhället 
med hänsyn till miljön och naturen. Vi har en 
långsiktigt hållbar affärsidé och en fantastisk 
möjlighet att göra skillnad på riktigt.
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Klimatlagen

Under 2019 rapporteras våra framsteg 
och klimatavtryck. Vårt största fokus  
ligger på klimatet och en strävan att bli  
fossilfria genom att fokusera på nyckelområ-
den som att använda återvunnen värme, en 
bränslemix av biobränslen för produktion, 
drifteffektivitet, minskad miljöpåverkan,  
hälsa och säkerhet samt öppenhet. 

Hållbarhetsinitiativ ger ofta en ekonomisk, 
miljömässig och social avkastning på investe-
ring. Linde energis hållbarhetsstrategi bidrar 
till att vi är en attraktiv kraft i Bergslagen, 
både som aktör och arbetsgivare. 

Linde energis vision är: ”Att vara en viktig  
aktör i Bergslagen som bidrar till konkur-
renskraft och livskvalitet genom smarta och  
hållbara energilösningar”. 

Hållbarhet påverkar alla olika funktioner i vårt 
bolag. Att ta ansvar för den påverkan vår verk-
samhet har är en självklarhet och något vi  
prioriterar i alla led. 

Vi har därför integrerat hela organisationen i 
vårt hållbarhetsarbete, i syfte att skapa bättre 
möjligheter att bli och vara engagerade till-
sammans. 

Vår vision, arbetsmiljöpolicy och hållbarhets-
policy visar vägen. Vi har en väl förankrad  
säkerhetskultur och arbetar riskförebyggan-
de. Vårt mål är att arbeta hållbart, genom 
att investera i modern teknik och stabila och  
miljösäkra processer.

Vår	strategi

Linde energi är en viktig aktör i Bergslagen
som bidrar till konkurrenskraft och livskvalitet
genom smarta och hållbara energilösningar
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Övergripande	mål
Under 2019 har vi utvecklat och prioriterat våra hållbarhetsfrågor genom att sätta nya nyckel- 
tal på våra hållbarhetsaktiviteter och området ett hållbart samhälle. Vi arbetar mot målet att 
ytterligare minska våra fossila utsläpp för värmeverksamheten, som idag är 99 procent fossilfri. 
Nu tar vi även ett helhetsgrepp och målsätter samtliga verksamheter i bolaget inom alla håll-
barhetskriterier genom Ecovadis hållbarhetsindex. 

Väsentlighetsfrågor
Väsentliga hållbarhetsfrågor Koppling till globala mål Mål i affärsplan Perspektiv i affärsplan

Ekonomi Hållbar utveckling i samhället Mål 17 Vision, vara en motor för hållbarhet i 
det lokala samhället Utveckling

Ekonomi i balans Mål 8 > 10% avkastning på eget kapital Ekonomi

Leveranssäkerhet Mål 9 > 99% tillgänglighetsfaktor Kvalitet

Socialt Säker arbetsplats Mål 3 0 olyckor Medarbetare

Nöjda medarbetare (NMI) Mål 5, 8, 10 > 80 Medarbetare

Nöjda kunder (NKI) Mål 11 > 80 Kund

Miljö Fossilfritt Mål 7, 13 100 % år 2025 Utveckling 

Resurseffektivitet Mål 6, 12 Effektiv användning av                       
energi och resurser Utveckling 

Biologisk mångfald Mål 15 Elproduktion -                                      
moderna miljövillkor Utveckling 



Intressenters	engagemang
Vi är lyhörda och öppna för våra intressen-
ters tankar, åsikter, argument och enga- 
gemang. Att lyssna och ta in vår omvärld hjäl-
per oss att bli ännu bättre.

Våra intressenter är helt enkelt vår omvärld, 
exempelvis kunder, medarbetare, ägare,  
kommuninvånare,  leverantörer, myndigheter, 
universitet och skolor  samt bransch- och in-
tresseorganisationer. 

Vi kommunicerar dagligen med våra intres-
senter i olika kanaler. Det kan handla om allt 
från kunddialog via telefon eller upphand-
ling av en ny leverantör, till studiebesök av 
en skolklass, styrelsemöte eller månadsmöte 
med våra medarbetare. 

Förutom den dagliga kontakten möter vi våra 
intressenter genom mer riktade undersök-
ningar och dialoger.  

Under 2019 genomförde vi dels en kundnöjd-
hetsundersökning (NKI) och en medarbetar-
undersökning (NMI). Dessa riktade insatser 
genomförs vartannat år. 

Kunders och medarbetares synpunkter är 
nämligen enormt viktiga i vårt utvecklings- 
och förbättringsarbete. 

Sammantaget uppfattas och associeras  
Linde energi med beskrivningar som:  
”fungerar bra”, ”är lokala” och ”miljövänliga” i 
dessa undersökningar. Synen är samstämmig 
hos både kunder och medarbetare. 

Ett praktiskt exempel på hur vi involverar våra 
intressenter är den interna Hållbarhetsdag 
som genomfördes hösten 2019. 

Med en gästföreläsare, workshop, framtids-
spaning och allmänna diskussioner tog vi  
pulsen på vad våra medarbetare associerar  
med hållbarhet. 
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Hållbarhetsdag

Säkrare förare
Under våren genomgick alla medarbetare utbildningen ”Bil i tjänsten” på Trafikcenter i  
Kumla. En heldag där vi fick testa att framföra våra arbetsfordon på olika underlag, både  
vått och torrt. Nu är vi ännu fler och mer trafikmedvetna förare på Linde energi!

Höstens medarbetardag gick helt i hållbar-
hetens tecken. Vi startade med att höra  
Rebecka Carlsson föreläsa om exponenti-
ell tech och hållbarhet, där vi tog oss från  
”världens viktigaste to-do-lista” via de vikti-
gaste tekniska innovationerna till utmanande  
affärsmodeller och en konkret priolista. 

Därefter följde workshop på temat ”Linde  
energi år 2025”. I mindre grupper diskutera-
des Linde energis roll ur ett framtidsperspek-
tiv, vilket fick medarbetarna att gå utanför 
den dagliga verksamheten och tänka stort.



Ekologisk	hållbarhet

Det vi på  Linde energi gör är bra på riktigt. Vår verksamhet bidrar till en bättre miljö  
genom hållbara och smarta energilösningar. Ett sätt att visa vårt bidrag till en bättre miljö är 
det klimatbokslut vi tar fram varje år. 

Tillsammans med våra kunder har vi bidragit till att minska koldioxidutsläppen på jorden 
med 30 700 ton CO2e under 2019. Det motsvarar nästan 1 920 bilresor* tur och retur mellan  
Lindesberg och Örebro, beräknat enligt Naturvårdsverkets verktyg.

Anledningen till de positiva siffrorna är den smarta och hållbara produktionen av el,  
värme, kyla och ånga, som ersätter mer klimatpåverkande alternativ. Vår elproduktion är 100  
procent förnybar tack vare vattenkraften och vår fjärrvärme består av 90 procent spillvärme. 

Så	beräknas	klimatbokslutet
Klimatbokslutet redovisas enligt Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet) som 
presenteras i tre grupper, Scope 1-3. Scope 1 visar direkta utsläpp från den 
egna verksamheten, till exempel utsläpp från skorstenar. Scope 2 visar indirek-
ta utsläpp från köpt energi. Dessa utsläpp är lika med noll, då vi tog ett strate-
giskt beslut att endast köpa in förnybar energi (besparing  2019 = 2 300 ton). 
Scope 3 visar övriga indirekta utsläpp som företaget orsakar, exempelvis utsläpp från våra  
underleverantörer. I gruppen ”Undvikna utsläpp” redovisas de utsläpp som undviks tack vara 
de produkter och tjänster som bolaget levererar och som jämför mot alternativa energikällor.
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Koldioxidekvivalenter
Koldioxidekvivalent (CO2e) är ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn 
till att olika växthusgaser har olika mycket påverkan på växthuseffekten och den 
globala uppvärmningen. Måttet koldioxidekvivalenter för en växthusgas anger hur 
mycket fossil koldioxid som skulle behöva släppas ut för att ge samma påverkan på klimatet. 

Kundens	utsläpp
Vår individuella konsumtion är nu uppe i cirka nio ton koldioxid per person och år 
i Sverige. Vi måste ner till under två ton för att klara klimatmålen (Naturvårdsverket). 
Nästan två tredjedelar av utsläppen kommer från hushållens konsumtion och en tredjedel 
kommer från offentlig konsumtion och investeringar, till exempel investeringar i byggnader, 
maskiner, boskap och värdeföremål.

För att nå målen måste alla som bor och verkar i Bergslagen med omnejd engagera sig. Vår roll 
på Linde energi är att sprida information och göra det enkelt för våra kunder att göra hållbara 
val genom att erbjuda smarta och hållbara energilösningar, som exempelvis laddning av elbilar 
och nyckelfärdiga solcellslösningar.

* Beräknat på en bensindriven bil med en bränsleförbrukning om 0,6 l/mil och att körsträckan är 8 mil tur och retur. 

2019 förbrukades 46 427 kg avfall i Linde energis  
verksamhet, varav 97 % återvanns.
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Ekonomisk	hållbarhet

Linde energi ägs till 100 procent av Lindes-
bergs kommun. Att vi står för trygga och säkra 
leveranser och konkurrenskraftiga priser är 
en stor del i arbetet med att leva upp till vår 
vision. 

Vi har lägst elnätspriser och näst lägst fjärr- 
värmepriser, vid jämförelse av typkunder 
med våra konkurrenter i Örebro län.

Bolagets ekonomiska resultat efter finans 
blev 46,0 miljoner, vilket är det bästa resul-
tatet i Linde energis historia. Huvudorsaken 
till det goda resultatet är stabil driftsituation, 
god kostnadskontroll och tillväxt i alla verk-
samheter.

I ägardirektivet från Lindesbergs kommun via 
Linde Stadshus AB anges en förväntad eko-
nomisk avkastning på eget kapital på minst 
10 procent samt en soliditet överstigande 40 
procent.

Med det ekonomiska utfallet för 2019 upp-
fyller Linde energi de aktuella ägarkraven. Ett 
koncernbidrag på 10,9 miljoner kronor samt 
en utdelning om 5,8 miljoner kronor överförs 
till ägarbolaget Linde Stadshus AB.

”... det bästa resultatet i 
Linde energis historia.”

För varje solcellsanläggning vi säljer, skänker 
vi 500 kronor till GIVEWATTS. 

Mer än 1 miljard människor saknar till-
gång till elektricitet och är beroende 
av fotogen, ved och träkol för ljus och  
värme. GIVEWATTS, en ideell förening som 
grundades i Sverige 2010, vision är att utrota 
energifattigdom i världen. 

GIVEWATTS levererar rena energilös-
ningar till hushåll som saknar tillgång 
till el, exempelvis solenergilampor som  
bland annat underlättar läxläsning. 

Investeringar 2019
- Affärsområde El: 35,3 miljoner kronor
- Affärsområde Värme: 9,9 miljoner kronor
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Social	hållbarhet
Kunderna	i	fokus
Det var mer eller mindre rusning och orga-
niserat kaos när omkring tusen personer 
tog chansen att besöka den traditionsenliga 
kundkvällen på Linde energis huvudkontor 
i Lindesberg. Kanske var en bidragande or-
sak att vår uppskattade trohetsbonus firade  
10-års jubileum.

Under kvällen fick besökarna chansen att stäl-
la frågor till våra experter inom elnät, elhan-
del, fjärrvärme, solceller, elbilar, betalningar 
och framtida energilösningar. Dessutom an-
ordnades guidade turer i värme- och ångcen-
tralen och vi tog tillfället i akt att visa upp vår 
helt nya HVO-tank – den första biodieseltan-
ken i Lindesberg.

Trohetsbonusen som alla elhandelskunder får 
har tidigare utgjorts av bland annat tavlor och 
praktiska vardagssaker som en hållbar tygväs-
ka, i samarbete med de lokala konstnärerna 
Ted Ström, Thomas Rydén och Pernilla Eriks-
son. 2019, när trohetsbonusen firade 10-års
jubileum, var det en praktisk kylväska.

Lokalt	engagemang
Linde energi vill vara en drivkraft i Bergslagen 
och bidra till värdefulla samarbeten, goda re-
lationer, en aktiv livsstil och ett öppnare sam-
hälle.

Ett sätt att uppfylla denna vision är sponsring.
Vi sponsrar inom områdena idrott, kultur, 
miljö och samhälle. Vi eftersträvar hållbarhet, 
jämställdhet, likabehandling och sunda vär-
deringar.

Vi vill stödja aktiviteter och verksamheter 
främst i de områden där vi bedriver verksam-
het samt i närliggande områden. 

Under 2019 sponsrade vi bland annat: LIF 
Lindesberg, Manskören Harmoni, Stadra te-
ater, IFK Lindesberg, Frövi dansgille, Gulds-
medshytte SK, Stråssa GF, Nitro/Nora Bandy, 
Frövi judo, Linde Volley och Lindesbergs Hem-
bygdsförening.

Nöjda	kunder	och	medarbetare
Bra, lokalt, personliga, pålitligt, lysande, hängivna, kompetenta, miljövänliga och kundnära är 
bara några av de fina kommentarer vi fick i kundundersökningen (NKI) som genomfördes av 
Supportföretaget. 

Ett index på 80,67 (skala 0-100) ger ett MVG i betyg och visar att vi på Linde energi utifrån pa-
rametrar som spontan uppfattning, tillgänglighet, bemötande och prisvärdhet levererar enligt 
kundernas krav, önskemål och förväntningar.

Även resultatet i nöjd-medarbetar-undersökningen (NMI) pekar på ett av de bästa betygen i 
energibranschen. Index 83,25 (skala 0-100) visar med kraft på att medarbetarna i mycket hög 
utsträckning är nöjda och trivs på jobbet.

Argument som ytterligare stärker bilden av en arbetsplats med bra personalpolitik och medar-
betare som trivs och mår bra är en frisknärvaro på drygt 99 procent och att endast fyra olyckor 
med sjukfrånvaro registrerats under året.

”Jag är väldigt förtjust i 
Linde energi, jag tycker 
de gör ett toppenjobb”

- Nöjd kund



Vad	gjorde	vi	2019?
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2019 var första året som Linde energi utvärderades 
enligt EcoVadismetoden, vilket är en bra utgångspunkt 
för framtida satsningar och initiativ inom hållbarhet. 
Totalt utvärderades 225 företag inom energibranschen  
världen över.

Vi fick 66 poäng av 100 i rankingen. Resultatet bekräftar 
att vårt hållbarhetsarbete håller en hög nivå med ett 
strukturerat arbetssätt och innebär att Linde energi för-
utom guldmedalj kan stoltsera med att vi placerar oss i 
toppskiktet av samtliga företag i samma bransch.

Efter nyheten att Linde energi bygger Örebro läns största markförlagda solpark offentliggjordes 
anslöt vi oss till Solutmaningen, en del av initiativet Fossilfritt Sverige.  Genom detta vill vi visa  
vägen och hoppas att fler företag och organisationer  ska anta de fossilfria utmaningarna och 
haka på initiativet i sitt hållbarhetsarbete.

Vi har även anslutit oss till Tjänstebilsutmaningen, som innebär att Linde energi endast  
köper in och leasar elbilar, laddhybrider eller biogasbilar som tjänstebilar eller förmånsbilar, samt   
Färdplan: Uppvärmningsbranschen, som innebär att alla värmeleveranser ska vara fossilfria  
senast år 2025.

Vi arbetar målmedvetet med att konvertera våra
transporter till att bli helt fossilfria. Eftersom det 
i dagsläget inte finns någon möjlighet att tanka  
fossilfri biodiesel i Lindesberg tog vi saken i egna 
händer och leasar numera en egen biodieseltank.

Biodieseln är en så kallad HVO-olja – hydrerad  
vegetabilisk olja.  HVO-oljan framställs genom väte- 
behandling av vegetabiliska oljor, avfall och restpro-
dukter. Den är helt fossilfri, fri från palmolja, bio- 
logiskt nedbrytbar och klassificerad som icke- 
skadlig för vattenlevande organismer. Beräkning-
ar visar att CO2-utsläppen minskar med hela 90 
procent jämfört med att använda fossildiesel. 

Tre av tre stjärnor och en möjlighet att 
stoltsera med epitetet ”en av Örebro läns 
cykelvänligaste arbetsplatser”, blev resultatet av 
vår satsning på att främja cykling för personalen.

Linde energi bockar för nästan alla kriteri-
er på kravlistan för en cykelvänlig arbets-
plats, vilket även juryns motivering skvallrar 
om: ”Arbetsplatsen som har (nästan) allt och 
uppfyller sexton av arton kriterier. Det finns cykel-
parkering, verkstad och förråd. Tjänstecyklar servas 
och personalen informeras regelbundet om cykling.”

Biobaserad	eldningsolja
Fossilfritt är som tidigare nämnt, ett långsiktigt och övergripande mål för 
Linde energi. Ett initiativ vi genomfört under året är den fossilfria fjärr-
värmen i Vedevåg, där fossil eldningsolja ersatts med fossilfri biobaserad 
RME-olja (rapsmetylester).



Nominerade	till	Miljöstrategipriset

Linde energi stod, tillsammans med betydligt namnkunnigare nationella
och multinationella storbolag, nominerat till Miljöstrategipriset – ett pris
som delas ut av tidningen Miljö & Utveckling och som ska premiera en
tydlig hållbarhetsstrategi. Tyvärr kammade vi inte hem vinsten, men vi är
stolta och ödmjuka inför att nämnas i sammanhanget.

Ett av de mest efterlängtade besluten klubbades 2019. Det står äntligen klart att 
Lindesberg och Torphyttan blir platsen för Örebro läns största markförlagda sol-
park. Investeringen belönades med 20 procent investeringsstöd från Klimatklivet.

Solparken, som fått namnet Solhagen i Torphyttan, är ett viktigt steg i vår hållbarhets- 
resa, där vi arbetar långsiktigt och medvetet med att öka vår produktion 
av förnybar el. Dessutom är solparken ett steg i helt rätt riktning för att
Linde energi ska kunna fortsätta bidra till att bygga ett Bergslagen för fram-
tiden och nå det nationella målet om ett fossilfritt Sverige år 2030.

Solhagen i Torphyttan kommer att vara belägen invid riksväg 50 i höjd med Torphyttan, 
i utkanten av Lindesberg, och täcka en markyta på knappt en hektar,  
vilket ungefär motsvarar ytan av en fotbollsplan. När solparken tas i drift till som-
maren 2020 räknar Linde energi med att den kan producera  500 000 kilowattim-
mar hållbar el per år. Det räcker för att förse 100 typhushåll med hushållsel varje år.

När Linde energi började elektrifiera områ-
det runt Lindesberg för drygt 100 år sedan 
byggdes ledningsnätet med stolpar som i 
många fall var behandlade med kreosot. 

Fram tills idag har många stolpledningar  
ersatts med jordkabel, men på några ställ-
en passar det fortfarande att bygga luftbur-
na stolpledningar. Därför har vi under året 
gjort en hållbar investering genom att er-
sätta gamla kreosotstolpar med nya giftfria  
WOPAS-stolpar på en 11 kilometer lång 
sträcka mellan Lindesberg och Pikaboda.

WOPAS-stolparna består av cirka 85 pro-
cent förnybart material, och 15 procent 
polyeten som är återvunnen till två tred-
jedelar – och som dessutom går att åter- 
vinna på nytt. Svårslaget i en livscykelanalys!

Hållbart	regionsamarbete	säkrar	akutsjukvården

I augusti 2019 stod det klart att Linde energi och Region Örebro län tillsammans  
investerar i en ny reningsanläggning som ska förse Lindesbergs lasarett med 
dricksvatten och kyla. Det nya så kallade filterhuset förses bland annat med moderna 
och effektiva sandfilter.

Den långsiktigt hållbara investeringen gör stor miljönytta och säkerställer 
att akutsjukvården fungerar även om den kommunala vattenförsörjningen 
skulle störas, exempelvis genom försämrad vattenkvalitet.
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Linde energi AB
Org.nr: 556468-5278
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Besökadress: Skrinnargatan 6, Lindesberg

Telefon: 0581-887 01
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KS §153/20   Dnr: KS 2019/168 

 

Motion från Inger Griberg (MP) om att upprätta en 

koldioxidbudget för Lindesbergs kommun 
 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 Motionen besvaras med Linde Energi AB:s 
hållbarhetsrapport som anses uppfylla motionens 
intentioner.  

Ärendebeskrivning 

Inger Griberg (MP) har inkommit med en motion där hon 
föreslår kommunen upprätta en koldioxidbudget för att 
begränsa den globala uppvärmningen till 1,5-2 grader. 

Linde energis vision är: ”Att vara en viktig aktör i Bergslagen som bidrar till 
konkurrenskraft och livskvalitet genom smarta och hållbara energilösningar”. 
Under 2019 har de utvecklat och prioriterat deras hållbarhetsfrågor genom 
att sätta nya nyckel-tal på deras hållbarhetsaktiviteter och området ett 
hållbart samhälle. De arbetar mot målet att ytterligare minska våra fossila 
utsläpp för värmeverksamheten, som idag är 99 procent fossilfri. 

Linde energis största fokus ligger på klimatet och en strävan att bli fossilfria 
genom att fokusera på nyckelområden som att använda återvunner värme, en 
bränsemix av biobränslen för produktion, drifteffektivitet, minska 
miljöpåverkan, hälsa och säkerhet samt öppenhet. De har därför integrerat 
hela organisationen i deras hållbarhetsarbete, i syfte att skapa bättre 
möjligheter att bli och vara engagerade tillsammans. Deras vision, 
arbetsmiljöpolicy och hålbarhetspolicy är att arbeta hållbart, genom att 
investrea i mordern teknik och stabila och miljösäkra processer.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 Motionen besvaras med Linde Energi AB:s 
hållbarhetsrapport som anses uppfylla motionens 
intentioner.  

 
_______ 
 
För kännedom: 

Inger Griberg (MP) 
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Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 

Motion från Markus Lundin (KD) Sanna Jansson (L) och Pär-Ove 

Lindqvist (M) om badplats på Loppholmarna 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Ärendebeskrivning 

Markus Lundin (KD), Sanna Jansson (L) och Pär-Ove Lindqvist (M) har 
inkommit med ett förslag om att anlägga en badplats på Loppholmarna i 
Lindesberg. Liknande förslag om badplats på Loppholmarna har hanterats 
flertalet gånger de senaste åren.  
 
År 2018 uppdrog kommunstyrelsen till Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen att kostnadsberäkna anläggning av badplats vid Loppholmen i 
enlighet med tillståndet från Mark- och miljödomstolen. I början av 2020 
redovisade Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen kostnader för anläggande 
av badplats på Loppholmarna. Muddring och bottensand 5,5 miljoner kronor 
och anläggande av en pir 800 000 kronor. Till detta tillkommer 
driftskostnader.  
 

Med anledning av det stora behov som finns hela kommunen för investeringar 
gällande vattenförsörjning, underhåll av vägar, parker och 
idrottsanläggningar så är inte det motiverat att bygga en badplats på 
Loppholmarna. Det finns numera möjlighet till bad vid tre olika badplatser i 
Lindessjön och vid ett flertal sjöar i hela kommunen.  

 

Konsekvenser 

Antagande av denna motion skulle innebära en kostnad på minst 6,3 miljoner 
kronor. 

Henrik Arenvang Anna Lundström 
Förvaltningschef Handläggare 

För kännedom: 

Markus Lundin (KD) 
Sanna Jansson (L) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 

Bilagor: 

Motion om badplats på Loppholmarna 
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KS §154/20   Dnr: KS 2020/154 

 

Motion från Markus Lundin (KD) Sanna Jansson (L) 

och Pär-Ove Lindqvist (M) om badplats på 

Loppholmarna 
 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen. 

Ärendebeskrivning 

Markus Lundin (KD), Sanna Jansson (L) och Pär-Ove Lindqvist 
(M) har inkommit med ett förslag om att anlägga en badplats på 
Loppholmarna i Lindesberg. Liknande förslag om badplats på 
Loppholmarna har hanterats flertalet gånger de senaste åren.  

År 2018 uppdrog kommunstyrelsen till 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att kostnadsberäkna 
anläggning av badplats vid Loppholmen i enlighet med 
tillståndet från Mark- och miljödomstolen. I början av 2020 
redovisade Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen kostnader 
för anläggande av badplats på Loppholmarna. Muddring och 
bottensand 5,5 miljoner kronor och anläggande av en pir 
800 000 kronor. Till detta tillkommer driftskostnader.  

Med anledning av det stora behov som finns hela kommunen för 
investeringar gällande vattenförsörjning, underhåll av vägar, 
parker och idrottsanläggningar så är inte det motiverat att bygga 
en badplats på Loppholmarna. Det finns numera möjlighet till 
bad vid tre olika badplatser i Lindessjön och vid ett flertal sjöar i 
hela kommunen.  

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Nils Detlofsson (L) föreslår att ärendet ska återremiss till 
kommunledningskontoret för att: 

 redovisa driftkostnad för ett friluftsbad på Loppholmarna 
enligt det förslag som Samhällsbyggnad Bergslagen 
presenterades för kommunstyrelsen den 25 februari 
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2020. I driftkostnaden ska även kapitaltjänstkostnaden 
ingå, det vill säga räntekostnad för investeringen (6.3 
milj. Kr) och avskrivning av densamma. 

 undersöka möjligheten till delfinansiering av nu aktuell 
investering från bolag inom i första hand bostads- och 
byggentreprenadverksamhet. De kommunala bolagen 
Fastigheter i Linde AB och Lindesbergsbostäder AB skall 
också ingå i undersökningen. Ovanstående ska göras 
eftersom det framkommit att det finns sådant intresse för 
att höja attraktiviteten för bostäder mm i Lindesbergs 
tätort.  

 undersöka möjligheten till förlängning av tillståndet från 
Mark- och Miljödomstolen till muddring mm som löper ut 
under våren 2022. 

Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår bifall till motionen. 

Jan Hansson (M), Markus Lundin (KD) och Tom Persson (SD) 
föreslår bifall till Pär-Ove Lindqvists (M) förslag. 

John Omoomian (S), Tommy Kragh (S) och Jonas Kleber (C) 
föreslår bifall till förvaltningens förslag.  

Mötet ajourneras 10:50-10:55. 
 
Beslutsgång 

Ordförande Irja Gustafsson (S) finner att det finns tre förslag till 
beslut: bifall, avslag och återremiss och föreslår följande 
beslutsgång: 

Först ställs förvaltningens förslag mot Nils Detlofssons (L) 
förslag om återremiss. Därefter behandlas om motionen ska 
beslutas enligt förvaltningens förslag eller Pär-Ove Lindqvists 
(M) förslag. 

Kommunstyrelsens godkänner beslutsgången.  

Ordförande Irja Gustafsson (S) frågar kommunstyrelsen om 
ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att 
ärendet ska avgöras idag.  

Ordförande Irja Gustafsson (S) ställer förvaltningens förslag mot 
Pär-Ove Lindqvists (M) förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat enligt förvaltningens förslag.  

Omröstning begärs och genomförs enligt följande:  

De som röstar enligt förvaltningens förslag röstar JA. De som 
röstar enligt Pär-Ove Lindqvists (M) förslag röstar NEJ. 
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Omröstningen utföll med 8 JA och 7 NEJ. 

Av röstningslistans nedan framgår hur var och en av 
ledamöterna röstade. 
 

Ordförande lägger sin röst sist Förvaltningens förslag: JA              
Bifall till motionen: NEJ 

Namn Ja Nej Avstår 

Anders Ceder X   

John Omoomian X   

Jonas Bernström X   

Tommy Kragh  X   

Jonas Kleber X   

Mathz Eriksson  X   

Fredrik Vessling X   

Pär-Ove Lindqvist  X  

Jan Hansson  X  

Markus Lundin  X  

Nils Detlofsson  X  

Fredrik Rosenbecker  X  

Jari Mehtäläinen  X  

Tom Persson  X  

Irja Gustafsson, ordf X   

 8 7  

 
 
Reservationer 

Nils Detlofsson (L), Pär-Ove Lindqvist (M), Jan Hansson (M) 
Markus Lundin (KD), Fredrik Rosenbecker (SD), Jari 
Mehtäläinen (SD) och Tom Persson (SD) reserverar sig mot 
beslutet och meddelar att det kommer att lämna in skriftliga 
reservationer innan protokollet justeras (se bilaga 1, sist i 
protokollet). 
_______ 
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För kännedom: 

Markus Lundin (KD) 
Sanna Jansson (L) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
 

 

 



Kommunstyrelsen 201027 
 
12.Motion från Markus Lundin (KD) Sanna Jansson (L) och Pär- Ove Lindqvist 
(M) om badplats på Loppholmarna 
 
Reservation 
 
Vi vill att det skall anläggas en badplats på Loppholmen och reserverar oss mot 
kommunstyrelsen beslut till förmån för eget yrkande. 
 
 
På kommunstyrelsen lade Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna yrkanden som 
följer. 
I första hand: 
 
 att det anläggs en badplats på Loppholmen i enlighet med tjänstemannaförslaget som 
presenterades för kommunstyrelsen den 25 februari 2020 med en sammanlagd 
investeringskostnad på 6,3 miljoner kr. 
 
I andra hand: 
återremiss för ytterligare utredning enligt nedan 
 
att kommunstyrelseförvaltningen eller annan berörd förvaltning: 
  
redovisar driftkostnad för ett friluftsbad på Loppholmarna enligt det förslag som SBB 
presenterades för kommunstyrelsen den 25 februari 2020. I driftkostnaden skall även 
kapitaltjänstkostnaden ingå. D v s räntekostnad för investeringen (6.3 milj. Kr) och 
avskrivning av densamma. 
 
undersöker möjligheten till delfinansiering av nu aktuell investering från bolag inom i 
första hand bostads- och byggentreprenadverksamhet. De kommunala bolagen Falab och 
Libo skall också ingå i undersökningen. Ovanstående skall göras eftersom det framkommit 
att det finns sådant intresse för att höja attraktiviteten för bostäder m m i Lindesbergs 
tätort. 
 
undersöker möjligheten till förlängning av tillståndet från Mark- och Miljödomstolen till 
muddring m m som löper ut under våren 2022. 
 
 
Vår uppfattning är att det finns ett stort behov av en badplats centralt i Lindesberg. Idag 
finns inget bad i Lindesbergs som klarar av en större mängd badgäster. De mindre bad som 
finns runt Lindesjön rymmer inte så många besökare, har inga eller få parkeringsplatser och 
saknar sanitära faciliteter. 
 
En placering av ett bad på Loppholmen ger möjligheter att använda Arenans resurser och det 
ligger dessutom nära centrum med affärer, restauranger och annan service. Det finns också 



färdiga tillstånd från Mark och Miljödomstolen samt planer för muddring och 
iordningställande av Loppholmen. 
De tillstånd som finns har kostat skattebetalarna mycket pengar att ta fram och kommer att 
gå ut inom kort. Driftskostnaderna efter iordningsställande beräknas bli låga och 
investeringskostnaden skrivs av på mycket lång tid så det är ingen dyr investering räknat 
över tid. 
 
Vi tycker att det är dags att lösa badplatsfrågan på Loppholmen nu en gång för alla! 
 
 
 
Ledamöter i Kommunstyrelsen 
Markus Lundin (KD) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Nils Detlofsson (L) 
 
Lindesberg 201028 



Kommunstyrelsen 201027 
 
12.Motion från Markus Lundin (KD) Sanna Jansson (L) och Pär- Ove Lindqvist 
(M) om badplats på Loppholmarna 
 
Reservation 
 
Vi vill att det skall anläggas en badplats på Loppholmen och reserverar oss mot 
kommunstyrelsen beslut till förmån för eget yrkande. 
 
 
På kommunstyrelsen lade Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna yrkanden som 
följer. 
I första hand: 
 
 att det anläggs en badplats på Loppholmen i enlighet med tjänstemannaförslaget som 
presenterades för kommunstyrelsen den 25 februari 2020 med en sammanlagd 
investeringskostnad på 6,3 miljoner kr. 
 
I andra hand: 
återremiss för ytterligare utredning enligt nedan 
 
att kommunstyrelseförvaltningen eller annan berörd förvaltning: 
  
redovisar driftkostnad för ett friluftsbad på Loppholmarna enligt det förslag som SBB 
presenterades för kommunstyrelsen den 25 februari 2020. I driftkostnaden skall även 
kapitaltjänstkostnaden ingå. D v s räntekostnad för investeringen (6.3 milj. Kr) och 
avskrivning av densamma. 
 
undersöker möjligheten till delfinansiering av nu aktuell investering från bolag inom i 
första hand bostads- och byggentreprenadverksamhet. De kommunala bolagen Falab och 
Libo skall också ingå i undersökningen. Ovanstående skall göras eftersom det framkommit 
att det finns sådant intresse för att höja attraktiviteten för bostäder m m i Lindesbergs 
tätort. 
 
undersöker möjligheten till förlängning av tillståndet från Mark- och Miljödomstolen till 
muddring m m som löper ut under våren 2022. 
 
 
Vår uppfattning är att det finns ett stort behov av en badplats centralt i Lindesberg. Idag 
finns inget bad i Lindesbergs som klarar av en större mängd badgäster. De mindre bad som 
finns runt Lindesjön rymmer inte så många besökare, har inga eller få parkeringsplatser och 
saknar sanitära faciliteter. 
 
En placering av ett bad på Loppholmen ger möjligheter att använda Arenans resurser och det 
ligger dessutom nära centrum med affärer, restauranger och annan service. Det finns också 



färdiga tillstånd från Mark och Miljödomstolen samt planer för muddring och 
iordningställande av Loppholmen. 
De tillstånd som finns har kostat skattebetalarna mycket pengar att ta fram och kommer att 
gå ut inom kort. Driftskostnaderna efter iordningsställande beräknas bli låga och 
investeringskostnaden skrivs av på mycket lång tid så det är ingen dyr investering räknat 
över tid. 
 
Vi tycker att det är dags att lösa badplatsfrågan på Loppholmen nu en gång för alla! 
 
 
 
Ledamöter i Kommunstyrelsen 
Markus Lundin (KD) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Nils Detlofsson (L) 
 
Lindesberg 201028 
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KS §154/20   Dnr: KS 2020/154 

 

Motion från Markus Lundin (KD) Sanna Jansson (L) 

och Pär-Ove Lindqvist (M) om badplats på 

Loppholmarna 
 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen. 

Ärendebeskrivning 

Markus Lundin (KD), Sanna Jansson (L) och Pär-Ove Lindqvist 
(M) har inkommit med ett förslag om att anlägga en badplats på 
Loppholmarna i Lindesberg. Liknande förslag om badplats på 
Loppholmarna har hanterats flertalet gånger de senaste åren.  

År 2018 uppdrog kommunstyrelsen till 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att kostnadsberäkna 
anläggning av badplats vid Loppholmen i enlighet med 
tillståndet från Mark- och miljödomstolen. I början av 2020 
redovisade Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen kostnader 
för anläggande av badplats på Loppholmarna. Muddring och 
bottensand 5,5 miljoner kronor och anläggande av en pir 
800 000 kronor. Till detta tillkommer driftskostnader.  

Med anledning av det stora behov som finns hela kommunen för 
investeringar gällande vattenförsörjning, underhåll av vägar, 
parker och idrottsanläggningar så är inte det motiverat att bygga 
en badplats på Loppholmarna. Det finns numera möjlighet till 
bad vid tre olika badplatser i Lindessjön och vid ett flertal sjöar i 
hela kommunen.  

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Nils Detlofsson (L) föreslår att ärendet ska återremiss till 
kommunledningskontoret för att: 

 redovisa driftkostnad för ett friluftsbad på Loppholmarna 
enligt det förslag som Samhällsbyggnad Bergslagen 
presenterades för kommunstyrelsen den 25 februari 
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2020. I driftkostnaden ska även kapitaltjänstkostnaden 
ingå, det vill säga räntekostnad för investeringen (6.3 
milj. Kr) och avskrivning av densamma. 

 undersöka möjligheten till delfinansiering av nu aktuell 
investering från bolag inom i första hand bostads- och 
byggentreprenadverksamhet. De kommunala bolagen 
Fastigheter i Linde AB och Lindesbergsbostäder AB skall 
också ingå i undersökningen. Ovanstående ska göras 
eftersom det framkommit att det finns sådant intresse för 
att höja attraktiviteten för bostäder mm i Lindesbergs 
tätort.  

 undersöka möjligheten till förlängning av tillståndet från 
Mark- och Miljödomstolen till muddring mm som löper ut 
under våren 2022. 

Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår bifall till motionen. 

Jan Hansson (M), Markus Lundin (KD) och Tom Persson (SD) 
föreslår bifall till Pär-Ove Lindqvists (M) förslag. 

John Omoomian (S), Tommy Kragh (S) och Jonas Kleber (C) 
föreslår bifall till förvaltningens förslag.  

Mötet ajourneras 10:50-10:55. 
 
Beslutsgång 

Ordförande Irja Gustafsson (S) finner att det finns tre förslag till 
beslut: bifall, avslag och återremiss och föreslår följande 
beslutsgång: 

Först ställs förvaltningens förslag mot Nils Detlofssons (L) 
förslag om återremiss. Därefter behandlas om motionen ska 
beslutas enligt förvaltningens förslag eller Pär-Ove Lindqvists 
(M) förslag. 

Kommunstyrelsens godkänner beslutsgången.  

Ordförande Irja Gustafsson (S) frågar kommunstyrelsen om 
ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att 
ärendet ska avgöras idag.  

Ordförande Irja Gustafsson (S) ställer förvaltningens förslag mot 
Pär-Ove Lindqvists (M) förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat enligt förvaltningens förslag.  

Omröstning begärs och genomförs enligt följande:  

De som röstar enligt förvaltningens förslag röstar JA. De som 
röstar enligt Pär-Ove Lindqvists (M) förslag röstar NEJ. 
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Omröstningen utföll med 8 JA och 7 NEJ. 

Av röstningslistans nedan framgår hur var och en av 
ledamöterna röstade. 
 

Ordförande lägger sin röst sist Förvaltningens förslag: JA              
Bifall till motionen: NEJ 

Namn Ja Nej Avstår 

Anders Ceder X   

John Omoomian X   

Jonas Bernström X   

Tommy Kragh  X   

Jonas Kleber X   

Mathz Eriksson  X   

Fredrik Vessling X   

Pär-Ove Lindqvist  X  

Jan Hansson  X  

Markus Lundin  X  

Nils Detlofsson  X  

Fredrik Rosenbecker  X  

Jari Mehtäläinen  X  

Tom Persson  X  

Irja Gustafsson, ordf X   

 8 7  

 
 
Reservationer 

Nils Detlofsson (L), Pär-Ove Lindqvist (M), Jan Hansson (M) 
Markus Lundin (KD), Fredrik Rosenbecker (SD), Jari 
Mehtäläinen (SD) och Tom Persson (SD) reserverar sig mot 
beslutet och meddelar att det kommer att lämna in skriftliga 
reservationer innan protokollet justeras (se bilaga 1, sist i 
protokollet). 
_______ 
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För kännedom: 

Markus Lundin (KD) 
Sanna Jansson (L) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
 

 

 



Motion till Kommunfullmäktige 
 

Anläggande av badplats på Loppholmarna i Lindesberg. 

 
Bakgrund 
 
Frågan om att anlägga en badplats på Loppholmarna har varit föremål för många 
diskussioner och utredningar under de senaste 15 åren. Senast diskuterades detta på 
kommunstyrelsen i februari då förslaget röstades ned av S, C ,V och SD. KD,L och M 
reserverade sig mot beslutet Se nedan reservationen. 
 
”Vi yrkar på att det anläggs en badplats på Loppholmen i enlighet med 
tjänstemannaförslagen muddring, sand och pir. Investeringskostnad 6,3 miljoner. 
 
Vår uppfattning är att det finns ett behov av en badplats centralt i Lindesberg. Idag finns 
inget bad i Lindesbergs som klarar av en större mängd badgäster. De mindre bad som finns 
runt Lindesjön rymmer inte så många besökare, har inga eller få parkeringsplatser och 
saknar sanitära faciliteter. 
 
En placering av ett bad på loppholmen ger möjligheter att använda Arenans resurser och det 
ligger dessutom nära centrum med affärer, restauranger och annan service. Det finns också 
färdiga tillstånd och planer för muddring och iordningställande av Loppholmen. 
De tillstånd som finns har kostat skattebetalarna mycket pengar att ta fram och kommer att 
gå ut inom kort. Driftskostnaderna efter iordningsställande beräknas bli låga och 
investeringskostnaden skrivs av på mycket lång tid så det är ingen dyr investering räknat 
över tid. 
 
Vi tycker att det är dags att lösa badplatsfrågan på Loppholmen nu en gång för alla!” 
 
Vi yrkade också på att frågan skulle avgöras av kommunfullmäktige eftersom det är en stor 
och viktig fråga för Lindesbergs kommun och medborgarna i kommunen. Vi röstades ned 
även i denna begäran. 
 
Vi tycker dock nu att frågan har fått ny aktualitet genom pandemin som har drabbat 
samhället. Under lång tid framöver så kommer vi att ”hemestra” i mycket större omfattning 
än tidigare samt nya offentliga investeringar behövs för att få människor i arbete nu när 
näringslivet säger upp och permitterar personal. Även Lindesbergs kommun måste ta sitt 
ansvar. Anläggandet av Loppholmsbadet passar mycket väl in i den nu beskrivna bilden. 
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Kommunfullmäktige 
 

Medborgarförslag om att bygga upp en attraktiv anläggning vid 

Ölsjöbadet i Ramsberg samt satsa på en buss från Lindesberg 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett förslag där de föreslår att kommunen 
ska bygga upp en attraktiv anläggning vid Ölsjöbadet med buss från 
Lindesberg.  

Henrik Arenvang Anna Lundström 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunsekreteraren 

För kännedom: 

Medborgaren 

Bilagor: 

Medborgarförslaget 
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Kommunfullmäktige 
 

Medborgarförslag om biblioteket i Frövi 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där personen föreslår 
nya möjligheter för utlåning av böcker från biblioteket i Frövi. 

Henrik Arenvang  Anna Lundström 
Förvaltningschef   Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunsekreteraren 

För kännedom: 

Medborgaren 

Bilagor: 

Medborgarförslag 
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Kommunfullmäktige 
 

Medborgarförslag om cykelväg mellan Avdala och Frövi 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där personen föreslår 
att en cykelbana ska byggas mellan Avdala och Frövi. 

Henrik Arenvang  Anna Lundström 
Förvaltningschef   Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunsekreteraren 

För kännedom: 

Medborgaren 

Bilagor: 

Medborgarförslag 
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Kommunfullmäktige 
 

Medborgarförslag om hundrastgård i Frövi nr 2 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där personen föreslår 
att en hundrastgård ska byggas i Frövi. 

Henrik Arenvang  Anna Lundström 
Förvaltningschef   Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunsekreteraren 

För kännedom: 

Medborgaren 

Bilagor: 

Medborgarförslag 
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Kommunfullmäktige 
 

Medborgarförslag om att skapa ett utkikstorn i kombination med 

en motionstrappa vid Käglanvägen i Fellingsbro 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där personen föreslår 
att ett utkikstorn i kombination med en motionstrappa ska byggas i Fellingsbro 

Henrik Arenvang  Anna Lundström 
Förvaltningschef   Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunsekreteraren 

För kännedom: 

Medborgaren 

Bilagor: 

Medborgarförslag 
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Kommunfullmäktige 
 

Medborgarförslag om att skapa en grillplats med bord och bänkar 

samt vindskydd vid Käglans motionsspår i Fellingsbro 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där personen föreslår 
att kommunen ska skapa en grillplats med bord och bänkar samt vindskydd vid 
Käglans motionsspår i Fellingsbro. 

Henring Arenvag   Anna Lundström 
Förvaltningschef   Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunsekreteraren 

För kännedom: 

Medborgaren 

Bilagor: 

Medborgarförslag 
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Kommunfullmäktige 
 

Medborgarförslag om röjning framtagning utsmyckning av 

kapellruinen i Djupdalen vid Käglans motionsspår 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där personen föreslår 
att kommunen röjer och utsmycker kappelruinen i Djupdalen vid Käglans 
motionsspår. 

Henrik Arenavang  Anna Lundström 
Förvaltningschef   Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunekreteraren 

För kännedom: 

Medborgaren 

Bilagor: 

Medborgarförslan 
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Kommunfullmäktige 
 

Medborgarförslag om upprustning av och området runt 

vattentornet i Fellingsbro 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där personen föreslår 
att kommunen ska rusta området runt vattentornet i Fellingsbro. 

Henrik Arenvang  Anna Lundström 
Förvaltningschef   Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunsekreteraren 

För kännedom: 

Medborgaren 

Bilagor: 

Medborgarförslag 
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Kommunfullmäktige 
 

Medborgarförslag om att låta någon lokal konstnär eller skulptör 

skapa en staty av Selma Lagerlöfs Akka vid kyrkan i Fellingsbro 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där personen föreslår 
att kommunen låter någon lokal konstnär eller skulptör skapa en staty av Selma 
Lagerlöfs Akka vid kyrkan i fellingsbro. 

Henrik Arenvang   Anna Lundström 
Förvaltningschef   Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunsekreteraren 

För kännedom: 

Medborgaren 

Bilagor: 

Medborgarförslag 
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Kommunfullmäktige 
 

Medborgarförslag om gravplats samt staty över Märta Gahn en av 

Sveriges största textilkonstnärer i Fellingsbro 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där personen föreslår 
att kommunen ska uppföra en staty över Märta Gahn i fellingsbro. 

Henrik Arenvang   Anna Lundström 
Förvaltningschef   Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunsekretaren 

För kännedom: 

Medborgaren 

Bilagor: 

Medborgarförslag 
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Kommunfullmäktige 
 

Medborgarförslag om belysning och informationskylt av gamla 

Kungsvägen i Fellingsbro  

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där personen föreslår 
att kommunen uppför belysning och informationsskylt på gamla Kungsvägen i 
Fellingsbro. 

Henrik Arenvang   Anna Lundström 
Förvaltningschef   Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunsekretaren 

För kännedom: 

Medborgaren 

Bilagor: 

Medborgarförslag 
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Kommunfullmäktige 
 

Medborgarförslag om ställplats för husbilar vid rastplatsen i 

Fellingsbro 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där personen föreslår 
att kommunen uppför ställplats för husbilar vid rastplatsen i Fellingsbro. 

Henrik Arenvang   Anna Lundström 
Förvaltningschef   Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunsekretaren 

För kännedom: 

Medborgaren 

Bilagor: 

Medborgarförslag 
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Kommunfullmäktige 
 

Medborgarförslag om belysning vid återvinningen vid 

järnvägsövergången i Fellingsbro 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där personen föreslår 
att belysning vid återvinningen vid järnvägsövergången i Fellingsbro sk 
auppfäras. 

Henrik Arenvang   Anna Lundström 
Förvaltningschef   Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunsekreteraren 

För kännedom: 

Medborgaren 

Bilagor: 

Medborgarförslag 
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Kommunfullmäktige 
 

Medborgarförslag om gång- och cykelväg från Fellingsbro till 

motionsspåret på Käglan till  Arboga och Frövi 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där personen föreslår 
att kommunen ska bygga gång- och cykelväg från Fellingsbro till motionsspåret 
på Käglan till  Arboga och Frövi. 

Henrik Arenvang   Anna Lundström 
Förvaltningschef   Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunsekreteraren 

För kännedom: 

Medborgaren 

Bilagor: 

Medborgarförslag 



 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

2020-11-20   

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

KS 2020/300  

 

 
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 att sätta upp korgar för Discgolf i 

idrottsparken i Fellingsbro 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där personen föreslår 
att kommunen ska sätta upp korgar för Discgolf i idrottsparken i Fellingsbro 

Henrik Arenvang   Anna Lundström 
Förvaltningschef   Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunsekreteraren 

För kännedom: 

Medborgaren 

Bilagor: 

Medborgarförslag 
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Kommunfullmäktige 
 

Medborgarförslag om att göra Fellingsbro mer attraktivt som 

bostadsort inom samhällsbyggnadsförbundets verksamhetsområde 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där personen föreslår 
att kommunen ska göra att göra Fellingsbro mer attraktivt som bostadsort inom 
samhällsbyggnadsförbundets verksamhetsområde. 

Henrik Arenvang   Anna Lundström 
Förvaltningschef   Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunsekreteraren 

För kännedom: 

Medborgaren 

Bilagor: 

Medborgarförslag 



 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

2020-11-20   

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

KS 2020/303  

 

 
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 anslagstavlor i Fellingsbro 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där personen föreslår 
att anslagstavlor i Fellingsbro ska flyttas ihop. 

Henrik Arenvang   Anna Lundström 
Förvaltningschef   Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunsekreteraren 

För kännedom: 

Medborgaren 

Bilagor: 

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

KS 2020/304  

 

 
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 hundrastgård och utemiljö i 

Brogårdsområdet i Fellingsbro 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där personen föreslår 
att en hundrastgård och utsemiljö ska uppföras i bostadsområdet i Fellingsbro. 

Henrik Arenvang   Anna Lundström 
Förvaltningschef   Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunsekreteraren 

För kännedom: 

Medborgaren 

Bilagor: 

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

KS 2020/305  

 

 
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 att bekämpa ogräs i skarven mellan gator 

och trottoarer i Fellingsbro 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där personen föreslår 
att kommunen ska bekämpa ogräs i skarven mellan gator och trottoarer i 
Fellingsbro. 

Henrik Arenvang   Anna Lundström 
Förvaltningschef   Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunsekreteraren 

För kännedom: 

Medborgaren 

Bilagor: 

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

  

 

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

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

Kommunfullmäktige 
 

Medborgarförslag om belysning vid återvinningsstation vid Norra 

Bangatan i Fellingsbro 

 
Förslag till beslut 
 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 

 
En medborgare har inkommit med ett förslag om belysningen vid 
återvinningstationen vid Norra Bangatan i fellingsbro. 
 
 

 
 
 
 
Henrik Arenvang   Anna Lundström 
Förvaltningschef   Handläggare 
 
 
För åtgärd: 

Kommunsekreraren 
 
För kännedom: 

Medborgaren 
 
Bilagor: 

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

KS 2020/307  

 

 
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 att starta ett projekt liknande TV-programmet 

Fyraåringar på äldreboende i Fellingsbro 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där personen föreslår 
att kommunen ska starta ett projekt liknande TV-programmet Fyraåringar på 
äldreboende i Fellingsbro. 

Henrik Arenvang   Anna Lundström 
Förvaltningschef   Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunsekreteraren 

För kännedom: 

Medborgaren 

Bilagor: 

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

KS 2020/308  

 

 
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 att marknadsföra aktiviteten Knytgubbarna i 

Fellingsbro 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där personen föreslår 
att kommunen ska marknadsföra aktiviteten Knytgubbarna i Fellingsbro. 

Henrik Arenvang  Anna Lundström 
Förvaltningschef   Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunsekreteraren 

För kännedom: 

Medborgaren 

Bilagor: 

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

KS 2020/309  

 

 
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 att Lindesbergs kommun blir medlem i Håll 

Sverige rent 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där personen föreslår 
att kommunen ska bli medlem i Håll Sverige rent. 

Henrik Arenvang   Anna Lundström 
Förvaltningschef   Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunsekreteraren 

För kännedom: 

Medborgaren 

Bilagor: 

Medborgarförslag 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Allmänt om verksamheten 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen – en del av din vardag 
Ändamålet med förbundets verksamhet är att tillhandahålla de tjänster som medlems-
kommunerna 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. 
 

Samhällsbyggnadsförbundets verksamheter 

Skattefinansierade verksamheter 

• Gata/Park/Idrott (GPI) 

• Lokal- och miljöservice 
 

Avgiftsfinansierade verksamheter 

• Återvinning 

• Vatten och avlopp 

 

Organisation  
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Politiska inriktningsmål 
Övergripande 

o Kunderna/medborgarna är nöjda med våra tjänster och service. 

o Förbundet kännetecknas av förtroende, öppenhet, respekt, engagemang och 
tillgänglighet. 

Ekonomi och effektivitet 

o  Förbundet har en god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans. 

o Förbundet har ett effektivt resursutnyttjande av de tilldelade kommunala medlen. 

Miljö 

o Förbundet ska vara ett föredöme för det ekologiskt hållbara samhället. 

Rollen som arbetsgivare  

o Förbundet ska vara en attraktiv arbetsgivare. 

o Förbundet är med och bygger ett socialt hållbart samhälle. 
 

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 
medborgarnytta 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, Engagemang (FÖRE). 
Värderingarna ska skapa en gemensam idé och kultur inom förbundet, samt hjälpa alla 
medarbetare i deras dagliga arbete. 
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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 Samhällsbyggnadsförbundets finansiella som 
verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt, miljö-
medvetet och effektivt samt att ekonomiska aktiviteter sker i enlighet med lagar, regler och 
etablerade normer. 
 

Finansiellt perspektiv 

Skattefinansierade verksamheter 
 
Balanskrav 
Tidigare års resultat är reglerat av samtliga medlemskommuner i enlighet med förbunds-
ordningen.  

Resultatkrav  
Förbundets skattefinansierade verksamheter finansieras genom driftbidrag från medlems-
kommunerna. Resultatmålet för 2020 är ett nollresultat (före avräkning mot kommunerna).  
 

Avgiftsfinansierade verksamheter  
För verksamheterna som finansieras via avgifter – Avfall och återvinning samt Vatten och avlopp 
– redovisas de slutliga resultaten i respektive medlemskommuns redovisning. Målet är att över 
tid redovisa ett nollresultat före avräkning mot kommunerna. 
 

Verksamhetsmässigt perspektiv  
I förbundets övergripande mål beskrivs hur god ekonomisk hushållning uppnås genom att 
eftersträva en högre effektivitet samt att ha en långsiktig 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 2020 nämns fler aktiviteter som ska utföras för att 
målen ska uppnås. 
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Delårsresultat 
Över-/underskott för de avgiftsfinansierade verksamheterna redovisas i resp kommuns årsredovisning. 

 
 
De skattefinansierade verksamheterna redovisar ett överskott på 8 182tkr och de avgifts-
finansierade verksamheterna ett underskott på 7 261tkr. 
 

Investeringsverksamhet 
Samhällsbyggnadsförbundet har ingen egen investeringsverksamhet i anläggningar. 
Investeringar sker i fordon, maskiner och inventarier.  

Förbundet utför investeringsprojekt för medlemskommunernas räkning. Varje avdelning 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-aug jan-juni

(Belopp i tkr) 2020 2019 2018

Nettoomsättning 193 944 199 563 135 916

Delårsresultat

Gemensamt 0 -1 087 -4 424

Skattefinansierat 8 186 -2 000 -2 008

Resultat 8 182 -3 087 -6 432
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Väsentliga händelser  
Gemensamt / Övergripande 
 

o Hösten 2019 tillsattes fyra nya avdelningschefer för den nya organisationen. Vårens 
arbete har präglats av att sätta organisationen på plats och få den att fungera optimalt.  

o Den andra stora händelsen är covid-19-pandemin. Denna har medfört att många 
medarbetare jobbar hemma med digitala hjälpmedel i syfte att minska smittspridningen. 
Lokalvården är den avdelning som p.g.a. pandemin har anpassat sig till lite nya uppdrag 
för verksamheten, övriga avdelningar har fortsatt med uppdragen som tidigare. 
 

Avdelning Gata/Park/Idrott (GPI) 
 

Gata 
o Den milda vintern har medfört omdisponering av budgeterade medel från 

vinterväghållningen till sommarväghållning. 
o Beläggningsinvetering är uppstartad i alla fyra kommunerna.     
o Ny gång- och cykelväg byggd längs Finnbergsvägen i Hällefors. 
o Nya bussangöringar vid Järntorgsskolan i Nora är byggda. 
o Trafiksäkerhetsåtgärd på Fotbollsgatan i Lindesberg är byggd för att öka tryggheten för 

oskyddade trafikanter. 

 
Park/Skog 
o Flugparken har färdigställts i Lindesberg. 
o Ny lekplats Laxbrogädet i Kopparberg är byggd. 
o Ny lekplats Kyllervägen är byggd. 
o Nytt samarbetsprojekt i Nora med Länsstyrelsen ang. fiskvandring är påbörjad. 

 
Idrott 
o Lindesberg: Nytt avtal som reglerar vilka veckor förbundet ska tillhandahålla is i 

Lindesbergs ishall. 
o Ljusnarsberg: En handikappramp har monterats vid Djäkens badplats i Kopparberg. 
o Hällefors: Ommålning av omklädningsrum vid Sångens bad efter klotter. 

 
 

Avdelning Lokal- och miljöservice (LMS) 

o Covid-19 har påverkat Lokal- och miljöservice stort och de anpassningar som varit 
nödvändiga för rådande förhållanden och rekommendationer. Under hela våren fick 
avdelningen pausa vissa inplanerade aktiviteter för att istället se till att det fanns 
bemanning och städmaterial. 
 

Avdelning Avfall och Återvinning 

o Infört textilinsamling på samtliga ÅVC. 
o Samverkansavtal har tecknats med Örebro, Kumla och Sydnärkes kommunalförbund. 

 

Avdelning Vatten och Avlopp (VA) 

o Covid-19 har medfört att verksamheten varit tvungen att anpassas till rådande 
förhållanden och rekommendationer.  

o Fortsatt arbete med reservvatten, i alla kommuner.  
o Ombyggnation av Nora reningsverk.  
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Sammanfattning 

 

Det ekonomiska resultatet för delår 2020 visar ett positivt utfall med 921tkr.   

De skattefinansierade verksamheterna visar ett positivt resultat på 8,2mnkr, de 
avgiftsfinansierade verksamheterna visar ett negativt resultat på 7,2mnkr. 

Prognosen pekar mot ett minusresultat på 2,4mnkr, vilket är 11mnkr bättre än bokslutet för 
2019. För de skattefinansierade verksamheterna prognosticeras ett minusresultat på 50tkr och 
för de avgiftsfinansierade ett minus på 2,4mnkr. 
 

Övergripande 
En ny budget antogs i Direktionen i januari 2020 uppställd utifrån den nya organisationen och 
efter avstämning med medlemskommunerna avseende driftbidrag och investeringar. 

Den nya organisationen har i samband med delårsbokslutet varit verksam i cirka åtta månader. En 
extern organisationsutvärdering är påbörjad och ska vara avslutad senast till årsskiftet 
2020/2021. Vidare kommer den nya organisationen att utvärderas ytterligare då samtliga 
medarbetare inom förbundet inbjuds att lämna synpunkter i höstens medarbetarenkät.  

Kommunförbundets medlemskommuner har under våren fattat beslut om en utredning som 
syftar till att skapa en mer enhetlig finansieringsmodell, en gemensam ekonomi- och 
budgetprocess samt att medlemskommunerna vill se över den politiska styrningen av förbundet. 
Utredningen ska redovisas till årsskiftet 2020/2021. 

Våren och sommaren har i hög grad präglats av covid-19-pandemin som härjar i världen. 
Inledningsvis på året hade förbundets ledningsgrupp extrainkallade möten för lägesuppdatering 
och för att genomföra kommunikativa insatser till all personal. Särskild vikt i kommunikationen 
lades vid myndigheternas rekommendationer om att tvätta händerna noga och ofta samt att 
stanna hemma vid förkylningssymptom. Samtliga avdelningar tog också fram kontinuitetsplaner 
om personal skulle bli sjuka eller att det skulle bli problem med materialförsörjningen.  

 

Verksamhet Avvikelse

(Belopp i tkr) Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Gemensamt 21 579 21 579 0 27 480 27 480 0 27 480 27 480 0 0

Skattefinansierat

Gata/Park/Idrott

- varav gemensam GPI 22 342 22 342 0 19 997 22 287 -2 290 19 997 22 287 -2 290 0

- varav Gata trafik 30 440 27 358 3 082 48 670 46 380 2 290 48 670 46 080 2 590 300

- varav Park 15 595 13 808 1 787 22 006 22 006 0 22 006 22 006 0 0

- varav Idrott 10 779 8 861 1 918 13 480 13 480 0 13 480 13 480 0 0

Lokalvård 32 506 31 111 1 395 48 869 48 869 0 48 869 49 219 -350 -350

Summa 111 662 103 480 8 182 153 022 153 022 0 153 022 153 072 -50 -50

Avgiftsfinansierat

Återvinning 36 924 40 756 -3 832 62 180 62 180 0 60 991 63 381 -2 390 -2 390

Vatten och avlopp 84 224 87 653 -3 429 133 440 129 840 3 600 133 440 129 840 3 600 0

Summa 121 148 128 409 -7 261 195 620 192 020 3 600 194 431 193 221 1 210 -2 390

Totalt 254 389 253 468 921 376 122 372 522 3 600 374 933 373 773 1 160 -2 440

Utfall 2020-08-31 Budget 2020 Prognos 2020
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Efter samråd med chef uppmanades medarbetare att arbeta mer på distans för att minska 
eventuell smittspridning. Teams- och Skypemöten fick sitt stora genombrott mer eller mindre 
över en natt. Det ligger stora effektivitetsvinster inom förbundet att arbeta med digitala möten 
då förbundets personal är spridd över en stor geografisk yta i fyra kommuner. Fysiska möten 
innebär ofta att mycket restid går åt för att transportera sig till och från möten som sker inom 
förbundet och hos medlemskommunerna.  
 
Framtid  
Kommunalförbundet har visat sig framgångsrikt i att rekrytera kompetent personal för de fyra 
medlemskommunernas räkning, vilket är en förutsättning för att kommunernas ambitioner och 
skyldigheter ska kunna tas om hand inom det kommunaltekniska området. Samtidigt ser bristen 
på kompetent arbetskraft i samhället ut att öka. Kommande år kommer kräva strukturella 
förändringar för att fortsätta klara både den dagliga driften av kommunaltekniska tjänster samt 
det stora utvecklingsarbete som krävs för att bland annat digitalisera och öka effektiviteten i 
kommunalförbundets tjänster. 

Kommunalförbundets nya organisation som inrättades i början av året riktar nu in sina insatser 
på att effektivisera verksamheten och i högre grad ifrågasätta hur uppdragen bedrivs. Samtidigt 
pågår ett internt arbete att tydligare visa på den underhållsskuld som finns inom framför allt 
gata, park samt vatten och avlopp i respektive medlemskommun.  

I början av året initierade kommunalförbundets medlemskommuner en utredning som syftar till 
att ta fram en mer enhetlig finansieringsmodell och ekonomi- och budgetprocess för 
kommunalförbundet samt se över den politiska styrningen. Tre områden där 
kommunalförbundet välkomnar en ökad tydlighet från medlemskommunerna och där det 
sannolikt finns mycket kvalité att hämta i samverkan.  

Med en ny organisation på plats som tydligare visar på de behov som ligger framför oss de 
kommande årtionden och en ökad tydlighet inom de områden som medlemskommunerna nu 
utreder kommer kommunalförbundet stå bättre rustat för framtiden.   
 

Verksamhetsmål – Gemensamma   
 

 

 
 

Verksamhetsmål Utvärdering Resultat

Av kommuninvånarna ska 70% uppleva att de 

fått ett bemötande i  kontakten med Samhälls-

byggnadsförbundet som kännetecknas av 

tillgänglighet, förtroende, öppenhet, respekt 

och engagemang, FÖRE.

Genomförs under hösten

Den totala sjukfrånvaron ska minska med 

0,5 procentenheter jämfört med 2019.

Den totala sjukfrånvaron har minskat med 1,2 

procentenheter jämfört med föregående år.

Kompetensförsörjning på definierade brist-

tjänster.

På definierade bristtjänster med svårighet att 

rekrytera mäts ansökningar/tjänst. 

Mätningen utförshelårsvis

I medarbetarenkäten 2020 ska NMI, Nöjd-

Medarbetar-Index, vara lika med eller högre 

än 75 %.

Enkäten genomförs under hösten 2020.

Förbundet ska erbjuda heltid som norm.
Målet för heltid som norm 2020 är 96%. 

Helårsmål.



Delårsbokslut 2020 

10 
 

Personal 
Personalstruktur 
 

 
 
Per den 31 augusti 2020 hade förbundet 205 tillsvidareanställda medarbetare. 
Medarbetarna inom förbundet organiseras i fem avdelningar. LMS, där 41% av förbundets 
medarbetare arbetar, är den största avdelningen. Därefter kommer GPI samt VA med 21 
respektive 20% av förbundets medarbetare.  
55% av förbundets medarbetare är kvinnor. Fördelningen män/kvinnor är konstant över tid 
men skiljer stort mellan avdelningarna och följer traditionella könsmönster. Staben har den 
mest jämna könsfördelningen med 65% kvinnor.  
 
21 stycken, 10%, av förbundets medarbetare arbetar i en chefsbefattning. Andelen kvinnliga 
chefer är 48%.  
 
88% av förbundets medarbetare är i sin grundanställning anställda på heltid. 48% är 50 år eller 
äldre, 19% är 60 år eller äldre.  
 
Under perioden januari till och med augusti 2020 slutade totalt nio personer sina 
tillsvidareanställningar. Av dessa gick fyra personer i pension, fyra gick till annan arbetsgivare 
och en slutade av annan orsak. Under samma period har 13 tillsvidaretjänster tillsatts. Av dessa 
har sex tjänster tillsatts inom LMS, fyra tjänster inom Staben, två tjänster på GPI och en tjänst 
inom VA.  
 

Övertid 
Under perioden första januari till sista augusti 2020 har medarbetarna totalt arbetat 1962 
övertidstimmar inom förbundet. En minskning jämfört med samma period 2019 som då uppgick 
till 2827 övertidstimmar. 
 

Lönebildning och löneutveckling 
Med anledning av rådande covid-19-läge var SKR och Sobona överens med samtliga fackliga 
motparter om att skjuta upp avtalsrörelsen till hösten 2020 och förlängde befintliga avtal till den 
31 oktober. Utöver huvudöverenskommelserna ska även Allmänna bestämmelser förhandlas om 
med samtliga fackförbund inom kommun- och regionsektorn. 
Det lokala löneöversynsarbetet inväntar resultaten från de centrala förhandlingarna. 
 
 

 
 

Tillsvidare anställda

Kvinnor Män Totalt Andel Kvinnor Män Totalt

Stab 17 9 26 13% 5,0% 8,4% 6,6%

GPI 7 36 43 21% 1,5% 4,1% 3,6%

LMS 78 6 84 41% 7,2% 3,0% 6,8%

VA 9 32 41 20% 11,8% 1,4% 3,9%

Avfall 2 9 11 5% 0,7% 3,3% 3,0%

SBB totalt 113 92 205 6,6% 3,8% 5,2%
Andel 55% 45% Fg delår 6,0% 6,7% 6,4%

Anställda Andel sjukfrånvaro
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Sjukfrånvaro  
 

 
 
Den totala sjukfrånvaron inom förbundet har per sista augusti 2020 minskat med 1% till 5,2% 
jämfört med helårsresultatet 2019 (6,2%). Tidigare år har trenden varit att den totala 
sjukfrånvaron ökat det första halvåret för att sedan sjunka andra halvåret. Därav är minskningen 
fram till nu särskilt positiv.  
 
 

 
 
 
Sett till sjukfrånvaron uppdelat på kön ser förbundet en ökning bland kvinnor från 6,2 till 6,6% 
men en stor minskning för männen från 6,2 till 3,8%.  
Bland kvinnor kan den högsta sjukfrånvaron ses hos kvinnor i åldersgruppen >=50 och näst 
högst ligger kvinnor <=29 år. 
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Vid granskning av den åldersindelade sjukfrånvaron har frånvaron för åldersgruppen 30-49 år 
minskat med 1,4% till 4,9%. Även åldersgruppen >=50år har minskat med 0,8% medan gruppen 
<=29 år har ökat något med 0,3%. Högst sjukfrånvaro finns därmed i gruppen <=29 år på 6%. 
 
Andelen långtidssjuka, sjukskrivna minst 60 dagar, har minskat med 12 procentenheter till    
32,3% jämfört med helår 2019. Kvinnornas långtidssjukfrånvaro har minskat med 13 
procentenheter och männens långtidssjukfrånvaro har minskat med 6,5 procentenheter.  
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Direktion 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 året haft sju sammanträden. 

 
Direktionens och Revisionens sammansättning 2020 
 

 

 
Medlemskommuner 
För de fyra medlemskommunerna - Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora - gäller en för-
bundsordning som bland annat reglerar hur verksamheten finansieras. 
De skattefinansierade verksamheterna finansieras genom driftbidrag från medlemskommun-
erna och de avgiftsfinansierade verksamheterna finansieras fullt ut via taxeintäkter. Gemen-
samma kostnader ska enligt förbundsordningen fördelas i förhållande till befolkningsantalet i 
respektive kommun.  

 
 
 
 

Ordinarie ledamöter Ersättare

Ordf Anders Ceder (S) Lindesberg Stefan Eriksson (S) Lindesberg

V ordf Allan Myrtenkvist (S) Hällefors Alf Wikström (V) Hällefors

Olle Samuelsson (C) Hällefors Robert Örtlund (M) Hällefors

Jonas Kleber (C) Lindesberg Lennart Olsson (S) Lindesberg

Sven-Erik Larsson (M) Lindesberg Kent Hiding (KD) Lindesberg

Ewa-Leena Johansson (S) Ljusnarsberg Mattias Svedberg (S) Ljusnarsberg

Niklas Hermansson (C) Ljusnarsberg Jörgen Hart (M) Ljusnarsberg

Jan Rylander (NP) Nora Andreas Vidlund (SD) Nora

Hans Knutsson (S) Nora John Sundell (KD) Nora

Revisorer

Gunilla Carlsson (S) Lindesberg

Birgitta Asp-Ericsson (S) Lindesberg

Roland Rohde (C) Lindesberg

Torbjörn Ström (M) Hällefors

Jan Kallenbäck (opol) Nora

Pirjo Nilsson (S) Ljusnarsberg
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Avdelning Stab 
Staben består av ekonomi, upphandling och IT under ledning av ekonomichefen, projektenheten 
under ledning av projektchefen samt en HR- och kanslienhet under ledning av HR- och 
kanslichefen. Inom kanslienheten finns också förbundets gemensamma Servicecenter.   
Stabens uppdrag är att stödja övriga avdelningars leverans inom respektive uppdrag samt 
initiera och samordna insatser för att utveckla organisationen. 

Covid-19-pandemin har i hög grad påverkat staben under våren. Lönerörelsen är uppskjuten på 
nationell nivå vilket skapar en osäkerhet i förbundets lönerevision. Staben har också behövt 
uppgradera förbundets samtliga konferensrum utifrån att pandemin skapade ett omedelbart 
behov av att arbeta med mer digitala möten.  

Ekonomi, upphandling, IT 
Ekonomi har jobbat mycket med omorganisationen med allt vad det innebär i system, attester, 
fördelningar m.m. Efter att detta genomförts har fokuset ökat på att förbättra intern effektivitet i 
hela förbundet. Vidare har ekonomi jobbat med att utveckla uppföljningar och framförallt göra 
bättre prognoser på intäkter (VA och Avfall). Detta tillsammans med verksamhetsutveckling 
kommer enheten lägga mer tid på framöver. 

Upphandling har en fulltecknad agenda med både tekniska upphandlingar likväl som allmänna 
upphandlingar. 

Kansli/HR  
Kansliet har arbetat med att implementera en ny webbstruktur där förbundets gamla hemsida 
lagts ner. All information som rör förbundets uppdrag och verksamheter ligger nu under 
respektive medlemskommun. Vidare har ledningsgruppen fattat beslut om nya lönekriterier på 
initiativ av HR, nya samarbetsavtal har tecknats med medlemskommunerna gällande 
gemensamt dataskyddsombud och ett nytt rekryteringssystem, Visma Recruit, har 
implementerats i hela organisationen.   

Projektenheten 
Enheten började året med ca 40 byggprojekt som skulle projekteras och byggas. Alla projekt är 
igång och de flesta kommer att genomföras. Ett antal kommer att pågå över årsskiftet. Enheten 
ligger i fas med målet om att personalen ska skriva minst 70% av sin tid på investeringsprojekt.  
 
Systematiskt arbete 
Inom staben har arbetet med att höja kvalitet och säkerhet fortsatt genom införande av nya 
rutiner och processer. 
 

Framtid och verksamhetsutveckling 
I och med en ny organisation från årsskiftet 2019/2020 förändras och förtydligas staben.  
 

Utveckling av analys- och uppföljningsarbetet fortsätter. I det arbetet ingår bland annat en 
översyn av verktyg och arbetsmetoder.  

Ekonomienheten har utmaningar i att anpassa arbetet till kommunernas koncernredovisning, 
arbetet pågår. Likaså att nå en enhetligare ekonomi- och budgetprocess är under fokus. 

Arbetet med att få fler leverantörer att övergå till elektroniska fakturor fortsätter.  
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Organisationen kommer att utvecklas vad gäller servicecenter, fakturering och övrig kommuni-
kation med allmänhet och kunder. Införandet av SMS-tjänster och e-tjänster är en 
kvalitetshöjning och ger ökad kommunikation och service till medborgarna.  

 

Verksamhetsmål 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Verksamhetsmål Utvärdering Resultat

Säkerställa utfallen som ligger till grund för 

prognoserna.

Staben har infört tertialuppföljning med  

utökad avstämning i april och vid delårsbok-

slut i augusti som ett sätt att förbättra 

prognoserna.

Stämma av och justera tidsredovisningen 

löpande under året.

Tidsredovisningen har grundligt utvärderats 

och förändringar för förbättring är under 

arbete. Finns mer att göra innan resultatet är 

tillfredsställande.

För projektenheten ska minst 70 % av 

arbetstiden tidskrivas på projekt. 

Räknat som snitt för hela gruppen.

Mäts på helår, men t o m augusti uppnås 72%.

Minst 90 % av alla planerade projekt ska vara 

klara under året. Agendan sätts när 

investeringsbudgetarna är antagna och gäller 

projekt som hamnar hos projektenheten.

Tidsredovisningen har grundligt utvärderats 

och förändringar för förbättring är under 

arbete.
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Avdelning Gata, Park, Idrott (GPI) 

Avdelningen jobbar under 2020 med synergier inom avdelningen, att samutnyttja resurser på 
ett effektivt sätt. Vidare ligger fokus också på att höja kvaliteten på uppdragen. 

Verksamhet Gata/Trafik 
 
Verksamhet 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 (92 stycken) och belysnings-
anläggningar (ca 15 000 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 parkerings-
övervakning, P-tillstånd för funktionsnedsatta, godkännande av trafikanordningsplaner och 
lokala trafikföreskrifter. 
 
Hällefors 
I Hällefors har trafiksäkerhets-/tillgänglighetsåtgärd utförts på Silverguvvägen och etapp två ny 
gång- och cykelväg har byggts utefter Finnbergsvägen. 
 
Lindesberg 
I Lindesberg har trafik-/tillgänglighetsanpassning utförts i korsningen Fotbollsgatan-
Ishockeygatan och projektering av trafiksäkerhetsåtgärder på Köpingsvägen är påbörjat och 
byggs under hösten. 
 
Ljusnarsberg 
Projektering av ny bussangöring vid Kyrkbackaskolan, byggnationen planeras påbörja 2021. Vid 
fortsatta beläggningsarbeten på Kata Dahlströms väg breddas gångbana till gång- och cykelväg. 
 
Nora  
Bussgatan har öppnats för allmän trafik under våren, ny bussangöring vid Järntorgskolan 
färdigställdes i augusti.  
 

Systematiskt arbete 
Verksamheten har upprättat översiktliga riskbedömningar för de olika aktiviteterna. 
 

Framtid och verksamhetsutveckling 
Verksamheten Gata/Trafik ska fortsätta att mäta trafikmängder och hastigheter för användning 
vid planering av trafikåtgärder och beläggningsåtgärder. 

Arbetet med inventering och dokumentation av gatljusnäten fortsätter.  

Verksamheten ska aktivt medverka i fysisk planering tillsammans med övriga avdelningar inom 
förbundet, medlemskommunerna och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Upprättade investerings-
åtgärder för verksamheter ska ligga till grund för en gemensam långsiktig planering. 
 

Verksamhetsmål 
 

 

Verksamhetsmål Utvärdering Resultat

Felanmälningar gällande så kallade potthål i 

asfaltsbeläggningar ska för helår 2020 minskas 

med 5 % jämfört med 2019.

Felanmälningar asfaltsbeläggningar har för jan-

aug ökat med 28 % jämfört med 2019.
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Verksamhet Park/Skog  
 
Verksamheten Park/Skog 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. 
 
Park/Lekplatser 
Parkverksamheten har i det väsentliga fungerat som planerat. Den milda och snöfattiga vintern 
innebar att förbundet kunnat utföra mer röjningsarbeten i parkskogar och naturområden. Vår- 
och sommarplanteringar har utförts enligt plan.  
 
Hällefors 
I Hällefors har försköning av infarten vid riksväg 63 utförts och en ny lekplats har anlagts utefter 
Kyllervägen under våren.  

Lindesberg 
I Lindesberg har Flugparken färdigställts under våren. 
 
Ljusnarsberg 
I Ljusnarsberg har en ny lekplats byggts vid Laxbrogärdet under våren. 
 
Nora 
Ett nytt samarbetsprojekt är uppstartat med Länsstyrelsen och det är utbyte av sönderrostad 
vägtrumma som byts ut mot en enklare bro vid Lärkesdammen för att fiskvandringen i Lärkesån 
ska utvecklas. 
 

Skog 
I skogar runt och i tätorterna har gallringar och röjningar genomförts för att få en bra utveckling 
av tätortsnära rekreationsskogar.  
 

Natur 
Bekämpningen av den invasiva* arten jätteloka fortsätter i Bergslagen.  

*Invasiv art är en art som introducerats till områden utanför sitt ursprungliga utbrednings-
område, som sprider sig av egen kraft, som skadar ekosystemet som de introducerats till, hotar 
den biologiska mångfalden, har negativa effekter på jordbruk och dylikt, åstadkommer 
ekonomisk skada, eller påverkar hälsan negativt hos djur och människor. 
 

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. 
Fortsatt fokus kommer att ligga på renhållning med bl.a. fler fågelsäkra papperskorgar.  
 

Verksamhetsmål 

 

Verksamhetsmål Utvärdering Resultat

Förkorta svarstiden för felanmälningar gällande 

lekplatser i felanmälningssystemet. Svarstiden 

ska inte överstiga 15 dagar.

Utfall svarstid parkmöbler/lekplatser 

jan-aug 47 dagar
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Verksamhet Idrott  

 
Idrottsanläggningar 
I de fyra medlemskommunerna finns 35 idrotts- och fritidsanläggningar som verksamheten 

sköter, bl.a. fotbollsplaner - både gräs och konstgräs -, ishallar, badplatser, elljusspår samt 

idrotts- och fritidsanläggningar. Målet är att dessa sköts enligt uppdragsbeskrivningar och stor 

vikt läggs på kompetens, utveckling, ekonomi och miljömässiga aspekter. 

Förutom driften ansvarar verksamheten även för investeringsåtgärder och större underhålls-

planer. 

Verksamheten ska aktivt verka för att skapa goda förutsättningar för utövande av idrott, frilufts-

liv och övrig fritidsverksamhet inom kommunerna genom att tillhandahålla och förvalta väl-

fungerande och tillgängliga idrotts- och friluftsanläggningar. 

 

Lindesberg: Renoverat elljusspåret i Vedevåg.- Ny ismaskin till Råssvallen- Nya tvättbryggor till 

 Lindesberg- Klätterställning till Ölsjöbadet Ramsberg. 

 

Nora: Nytt uppdrag av reparation av cykelleder. 

 

Ljusnarsberg: Renovering omklädningspaviljong Djäkens bad. 

                         Nya ytterdörrar vid Olovsvallen IP. 

 

Hällefors: Uppgrusning av parkeringen vid Sångens bad. 

 

Sytematiskt arbete 

Sker fortlöpande enligt upprättade handlingsplaner. 
Uppföljning av brandskyddskontroller fortsätter och arbete med riskanalyser pågår ständigt. 
 

Framtid och utveckling 

Framtida utveckling är att hitta nya energibesparande åtgärder samt undersöka och utveckla 

framtida driftsformer. 

Idrottsverksamheten ska tillsammans med övriga verksamheter inom Samhällsbyggnads-

förbundet, kommunerna och Samhällsbyggnadsförvaltningen hitta samordningsvinster för att 

möjliggöra effektiviseringar. 

Förslag på en femårig underhålls- och investeringsplan ska ligga till grund för att skapa en 
långsiktig planering. 
 
Sammanfattning 

Underhåll sker fortlöpande enligt upprättade underhållsplaner.  

Verksamhetsmål 
 

 
 

Verksamhetsmål Utvärdering Resultat

Förkorta svarstiden för felanmälningar gällande 

idrottsplatser i felanmälningssystemet. 

Svarstiden ska inte överstiga 15 dagar.

Utfall svarstid idrottsplatser jan-aug 17 dagar
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Avdelning Lokal och Miljöservice (LMS) 
Lokal- och Miljöservice 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. 

 

Lokalvård  
LMS svarar för att utföra lokalvård i lokaler där kommunerna bedriver verksamhet. Det är drygt 
200 objekt - 120 000 kvm/dag städas, till exempel skolor, förskolor, äldreboenden, bibliotek, 
idrottsanläggningar samt kommunala kontorslokaler. Verksamheten arbetar miljömedvetet och 
strävar efter att skapa en trivsam innemiljö för alla som vistas i lokalerna.  
 
Våren har präglats av den pandemi som pågår där städbranschen har fått en starkare legitimitet 
i samhället. Med start första veckan i mars och framåt förändrades tillvaron på ett sätt som 
saknar motstycke i städbranschens historia. Det var som att trycka på en knapp. Plötsligt befann 
avdelingen sig mitt i covid-19-krisen. Återigen har frekvens och kvalitet lyfts och 
verksamheterna har sett vikten av att frekvens och kvalité harmonierar. 
 
LMS ledningsgrupp hade under mars och april korta avstämningsmöten varje morgon för att 
säkerställa personal, materialtillgång och genomgång av vad myndigheterna gått ut med för 
information och riktlinjer.  Det har och är fortfarande stora utmaningar med material. 
Materialbeställningarna har under hela perioden varit osäkra och leveransdatum har ständigt 
flyttats fram. 
 
Under våren genomförde avdelningen en Hygienutbildning med inriktning covid-19. Det har 
även genomförts interna insatser för att stärka upp kunskapen.  
I början på året fick LMS erbjudande från Lindesberg att vara delaktiga i en städutbildning. Det 
är ett samverkansprojekt mellan AME,  Hemtjänsten, Loviselund städ och Handtaget, Hällefors, 
Nora, Lindesberg och SBB. Utbildningen är framtagen i dialog med branschen lokalt i Lindesberg 
kommun och möter ett behov av rekrytering till städbranschen rent generellt och anpassas efter 
lokala förutsättningar. Utbildningen möter AMEs uppdrag att rusta människor för arbete. 
Utbildningen görs som en pilot hösten 2020 i samverkan med övriga KNÖL-kommunerna. 
Deltagarvolymen anpassas efter medverkande verksamheters anställningsbehov. 
Utbildningen utvecklas som ett led i framtagandet av ”Jobbspår” enligt det DUNA-avtal som 
Lindesbergs kommun tecknat tillsammans med Arbetsförmedlingen och Fellingsbro 
Folkhögskola. Utbildningen är också en del i att AME i Lindesberg inrättar ett städlag för att 
avlasta kommunens hemtjänst. 
Utbildningens längd är åtta veckor med totalt tio utbildningsdagar ”inne” och 24 dagar ”ute” - 
APL (Arbetsplatsförlagt lärande) 
SBB ansvarar för stor del av kursmomenten ”inne”. Loviselund städ, Handtaget och hemtjänsten 
bidrar med kompetens kring städning i hemmet. Alla bidrar med APL-platser vilket innebär att 
även Hällefors, Nora och Ljusnarsberg kan ha APL-plats. Första träffen med deltagarna sker 25 
augusti 2020. 
 
Målsättningen är att kontinuerligt utveckla städmetoder till att vara så miljövänliga och kost-
nadseffektiva som möjligt med bibehållen kvalitet. Städning med avjoniserat vatten - 
kemikaliefri städning - har fortsatt inom flera verksamheter. 
Använda kemikalier ska i möjligaste mån vara miljömärkta. Målet är att alla förskolor ska städas 
kemikaliefritt vid slutet av 2020. 
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Samarbetet med nätverksgruppen i Karlskoga-Degerfors och länets alla kommuner har tagit en 
paus under våren, men återupptas under hösten digitalt. 
I början på året påbörjades omvärldsbevakningen gällande städprogram. Avdelningen kommer 
under hösten besöka Örebro universitet. De har under året  implementerat det program som 
avdelningen är intresserad av. 
 
Verksamheten arbetar vidare med servicesamtalen. Dialog och kommunikation med kunderna 
är viktigt för att snabbt åtgärda eventuella brister. Kvaliten ska vara i fokus. 
Under våren har avdelningen fortsatt ta emot personer som kommer via praktikenheten. Det är 
ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen. 
 
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. Under våren gjordes en riskbedömning på alla APT med anledning av covid-19. 
Alla medarbetare var delaktiga.  

 
Framtid och framtidsutveckling  
Fortsatt översyn av kemikalieanvändandet, minimera antalet kemikalier och öka användandet 
av biologiskt nedbrytbara kemikalier. 
Utökad dialog och kommunikation med våra kunder. Kunden ska veta vad de kan förvänta sig av 
LMS. Dialogen sker bl.a. genom servicesamtalen. 
LMS vill även effektivisera arbetssättet genom användning av städrobotar och digitala 
städverktyg. 

 
Verksamhetsmål 
 

 
 
 
 
 

Verksamhetsmål Utvärdering Resultat

Minska kemikalieanvändning vid lokalvård. Alla 

förskolor ska vara kemikaliefria under 2020

Målet mäts årsvis, men kommer troligen 

uppnås

Minska sjukfrånvaron med 0,5 procentenheter 

jämfört med 2019.
Helår 2019 6,2%, jan-aug 2020 6,8%

Öka kundnöjdhet med dialog genom att erbjuda 

alla kommuners verksamheter ett årligt 

servicesamtal. Målet är att minst 90% av 

servicesamtalen ska genomföras.

Målet mäts årsvis, men kommer troligen 

uppnås

Öka maskintiden per dag som personalen 

använder städmaskiner. 

År 2020 kommer bli referensår vilket innebär 

att det inte har funnits någon mätning under 

2019. Målet kommer därför inte att uppnås 

under 2020
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Avdelning Avfall och Återvinning 
Avdelningen ska svara för 

 Insamling och omhändertagande av hushållsavfall och slam från enskilda avlopp. 
 Drift av återvinningscentraler. 
 Miljöarbete avseende avfallsverksamhet. 
 Avfallsinformation till allmänhet, abonnenter, skolor m. fl. 
 Planering inför framtida krav och tjänster inom avfallsområdet. 
 Sluttäckning och efterbehandling av gamla deponier. 

 
Insamling 
Avdelningen Avfall och Återvinning ansvarar årligen för tömning av 27 000 avfallskärl, 9 000 ton 
kärlavfall varav 7 500 ton brännbart avfall och 1 500 ton matavfall, detta görs med ca 600 000 
registrerade tömningar. Verksamheten utför även ca 8 000 slamtömningar per år. 
 

Kärlservice 
Antalet kärlbyten fortsätter att öka. Detta på grund av att kärlen börjar bli gamla och att 
information/uppmaning till fastighetsinnehavare att byta abonnemang till utsortering av 
matavfall ger gott resultat. De flesta byter storlek på det gröna kärlet samtidigt som 
verksamheten ställer ut ett nytt brunt kärl. Denna vår har märkbart fler kärl bytts vid fritidshus, 
detta bedöms vara en effekt av att människor arbetar hemifrån och är i sina fritidshus i större 
utsträckning än tidigare år. Avdelningen har även arbetat med att ställa ut kärl vid fastigheter 
som tidigare inte haft några. 
 
Antal kärlbyten jan-aug, alla kategorier 
2019 = 1039 
2020 = 1157 
Ökning med 118 st. 
 

Skrot 
Mängden skrot som har samlats in på våra återvinningscentraler ökar för varje år, på de första 
sex månaderna 2020 har det inkommit ca 150 ton mer än året innan. Tyvärr påverkas 
verksamheten av omvärlden då priset styrs av ett världsmarknadspris och förbundet ligger nu 
på en ersättning lägre än någonsin tidigare, jämfört med andra kvartalet föregående år så har en 
total minskning på ca 400 000 i ersättning skett. 
 
Återvinningscentraler  
Verksamheten sköter åtta återvinningscentraler i de fyra medlemskommunerna. Inom verksam-
hetsområdet finns även 65 återvinningsstationer, varav förbundet sköter 19 st och FTI 
(Förpacknings- och Tidningsinsamling) sköter 46 st.  

Våren har varit extra utmanande med anledning av covid-19-pandemin. Antalet besökare har 
varit fler än normalt då många har haft mer tid för att städa och rensa hemma. Strikta 
förhållningsregler gällande avstånd mellan besökare har rått och råder fortfarande. 

Runt årsskiftet inköptes ett system för att underlätta registrering av företagsbesök vid 
återvinningscentralerna. Driftsättningen av systemet har blivit framflyttad till hösten på grund 
av covid-19-pandemin. Ny beräknad startmånad är oktober. 

I april infördes textilinsamling på samtliga återvinningscentraler. 
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Avtal 
Ramavtal har skrivits med Närkefrakt avseende tömning och transport av underjordsbehållare 
för hushållsavfall i Lindesbergs kommun. 
Ramavtal har skrivits med Föreningen Emmaus Åkvarn-Björkå, inom ett för förbundet nytt 
avtalsområde. Avtalet avser hämtning och omhändertagande av insamlade textilier från 
återvinningscentralerna. 
 

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 
framtidsfrågor, utmaningar och möjligheter i de olika kommunerna. 
 
Samhällsbyggnadsförbundet har tillsammans med Sydnärkes kommunalförbund, Örebro och 
Kumla kommun, träffat en överenskommelse om samverkan inom avfallshantering. Syftet med 
samverkan är att skapa en plattform för tjänstemän och politiker med ansvar för avfallsfrågor 
för att främja utveckling, kvalitet, kostnadseffektivitet, kundservice och miljöanpassning av den 
lokala avfallsverksamheten. Målet med samverkansavtalet är att säkerställa en hållbar och 
utvecklande avfallshantering i medlemskommunerna. 
 

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 Återvinningscentralen även när 
det normalt är stängt. 

Information på olika sociala medier är en utmaning som avdelningen är i behov av att se över. 
Flertalet kommuner lägger idag mycket resurser på olika applikationslösningar för att nå ut till 
sina abonnenter.  

Producentansvar förpackningar och tidningar 

Från och med den 1 januari 2021 krävs det tillstånd av Naturvårdsverket för att samla in 
förpackningsavfall. Det innebär att den som ska samla in förpackningar måsta genomgå en 
ansökningsprocess där tillstånd kan ges till ett Tillståndspliktigt Insamlingssystem (TIS). Detta 
är i enlighet med de förändrade förordningarna som avser förpackningar och tidningar som 
beslutades 2018. Tydligt i förordningarna är att producenterna ska ta fullt ekonomiskt ansvar 
för insamling och återvinning av förpackningar. Dessutom ska dessa förordningar stimulera till 
högre materialnyttjande i form av återanvändning och återvinning. Förpackningsmaterial ska 
samlas in bostadsnära. Förbundet har under våren haft digitala samråd med två aktörer på 
marknaden, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) samt TMResponsibility AB (TMR). 
Båda har ansökt om att få bli TIS för förpackningar och båda har fått avslag hos 
Naturvårdsverket. Ingen har ansökt om TIS för returpapper. Detta innebär att processen kring 
den nya förordningen har avstannat. 

Den 25 juni meddelade regeringen att ovan nämnda tidpunkt skjuts upp på framtiden, dock har 
inget beslut om detta ännu fattats, inte heller något om när det ska börja gälla. 

Den 1 juli kom regeringens förslag om att producentansvaret för returpapper ska upphävas, ut 
på remiss. Utan producentansvaret får kommunerna, som har ett grundansvar för hushållsavfall, 
ansvar också för insamling och behandling av returpapper. Det innebär att kostnaderna för 
hanteringen i slutänden kommer att behöva täckas via avfallstaxan. 
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Beslut om ny avfallslagstiftning 
Riksdagen har beslutat om att regeringens förslag till genomförandet av EU-direktiv på 
avfallsområdet i svensk lagstiftning ska gälla tidigast från augusti 2020 

Beslutet kommer för vår del att innebära bl.a.: 

- Uttrycket kommunalt avfall ersätter termen hushållsavfall.  

- Kommunernas ansvar för bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig 
verksamhet förtydligas. 

- Kommunens ansvar för avloppsfraktioner förtydligas: avloppsfraktioner och filter-
material från enskilda avloppsanläggningar, som är dimensionerade för högst 25 
personekvivalenter (om anläggningen endast används för hushållsspillvatten, eller 
spillvatten som till sin art och sammansättning liknar hushålls-spillvatten) samt latrin 
från torrtoaletter och jämförliga lösningar. 

- Bestämmelser om när avfall upphör att vara avfall revideras.  

- Kommunerna ges möjlighet att finansiera såväl information om avfallsförebyggande som 
insamling och sortering av produkter för återbruk via avfallstaxan.  

 

Verksamhetsmål 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verksamhetsmål Utvärdering Resultat

Andelen abonnenter som valt att sortera ut 

matavfall ska år 2020 vara minst 80 % av 

förbundets alla abonnenter.

Målet mäts på helår

Nöjda kunder som besöker ÅVC. Enkät ej genomförd.
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Avdelning Vatten och Avlopp (VA) 

 
Avdelningen ska svara för  

➢ Drift- och underhåll samt investeringar i VA-ledningsnät och VA-anläggning. 
➢ Omvärldsbevaka samt samordna oss internt och externt med övriga aktörer. 
➢ Att abonnenter inom våra verksamhetsområden får ett dricksvatten av godkänd kvalitet. 
➢ Att avleda spill- och dagvatten samt rena spillvattnet till godkända utsläppsvärden.  
 
 

VA-verksamheten är uppdelad i två enheter 
➢ Enhet VA-anläggning som ansvarar för alla reningsverk, vattenverk och pumpstationer. 
➢ Enhet VA-ledningsnät som ansvarar för allt ledningsnät från anläggning ut till abonnent 

samt dagvattenhantering. 
 

Verksamhetsredovisning 
 
Dricksvatten 
Av kommunernas invånare är ca 80% anslutna till verksamhetens vattenförsörjning. Från de 24 
vattenverken produceras ca 12 500 m3 rent vatten/dygn. Vattenförsörjningen baseras till största 
delen på grundvatten, endast två vattenverk använder ytvatten.  

Dricksvattnet håller en godkänd och jämn kvalitet och leveranssäkerheten är bra idag men ett 
åldrat ledningsnät kräver att utbytestakten ökar för att undvika stora driftstörningar i 
framtiden. Provtagningar och analyser sker enligt Livsmedelsverkets föreskrifter och fastlagda 
kontrollprogram. 

Under året så har säkerhetsarbetet vid dricksvattenanläggningarna fortsatt. Bland annat så har 
ny låsteknik installerats för att säkra upp skalskyddet. HACCP:er (faroanalyser för dricksvatten) 
hålls uppdaterade. Arbetet med att uppdatera risk- och sårbarhetsanalyser har påbörjats. Även 
funktionsbeskrivningar av anläggningarna har påbörjats.  

Arbetet med att utveckla handlingsplaner, risk- och sårbarhetsanalyser vid eventuell olycka 
samt revidering av skyddsområdesföreskrifter för täktområden kommer prioriteras framåt. 

Under året har förbundet jobbat vidare med uppdraget att hitta en långsiktigt hållbar 
vattenförsörjning för Lindesberg och Nora enligt program/tidsplan. Utredning har gjorts vid 
områdena Brunnsheden och Uvberget i Ljusnarsbergs kommun. De första resultaten ser goda ut 
så utredningen fortsätter. Projektledarna har avstämningar med styrgruppen löpande.   

Ombyggnationen av Finnhyttans vattenverk har fortsatt. Maskininstallationer är färdiga. Under 
hösten kommer elinstallationer att ske. I samband med ombyggnationen förbereds vattenverket 
för att kunna ta emot vatten från Ljusnarsbergs nya reservvattentäkt Sundet. Expropriation av 
mark för reservvattentäktsområdet pågår. Förbundet har även inlett arbetet med att inrätta ett 
nytt vattenskyddsområde i Sundet. 

Även för flera mindre anläggningar, exempelvis Ramsberg där förbundet fått bidrag från 
Länsstyrelsen på 540 000 kr, pågår utredningar för reservvatten. I Järnboås pågår arbete med 
att hitta ny vattentäkt, då alfa- och betaaktivitet påvisats i dricksvattnet.  

Arbetet med att ta fram en regional vattenförsörjningsplan fortsätter och Länsstyrelsen är den 
sammanhållande instansen. VA-avdelningen deltar även i Nödvattensamverkan i Örebro län. 
Under vården har arbetet med regional nödvattenstrategi pågått.  
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Spillvatten 
Inom verksamhetsområdet finns 27 reningsanläggningar som renar ca 21 000 m3 spillvatten/ 
dygn samt ca 340 pumpstationer. Reningsverkens uppgift är att rena spillvattnet till godkända 
gränsvärden, vilket kräver tillförlitliga och ständigt fungerande spillvattenanläggningar. 
Anläggningarna ska drivas optimalt med hänsyn till tekniska, ekonomiska och ekologiska 
faktorer så att minsta möjliga miljöpåverkan erhålls.  

En detaljkalkyl för ombyggnation av Nora reningsverk är framtagen. Den visar att 
ombyggnationen kommer att kosta ca 185 miljoner kronor om det ska bli ett väl fungerande 
reningsverk. Tillstånd för det nya reningsverket i Nora är beslutat av Länsstyrelsen. En kalkyl 
finns även för ombyggnationen av Lindesbergs reningsverk.  

Åtgärdande av gamla reningsanläggningar har fortsatt. Planering av ombyggnation av 
reningsanläggningarna i Öskevik och Älvestorp pågår. Reningsanläggningen i Sikfors byggs bort 
genom ledningsdragning till Hällefors.  
 

Ledningsnät 
Verksamheten sköter och underhåller ca 176 mil ledningsnät, omfattande vatten-, spillvatten- 
och dagvattenledningar.  

Ledningsnätet kartläggs och utreds med syfte att minska miljöpåverkan på recipient, belastning 
på reningsverk och minimera antalet översvämningsskadade fastigheter. Inventeringar av 
felkopplat takvatten, in- och utläckage och dagvatten kopplat på spillvatten-nätet dokumenteras. 
En helhetsbedömning som innefattar antal störningar och bräddningar i pumpstationer utgör 
grunden för att bedöma ledningsnätets status och prioritering görs var insatserna bör 
genomföras först. I helhetsbedömningen tas även hänsyn till de villkor som Länsstyrelsen 
ställer. Prioriteringen skrivs in i handlingsplanen ”Åtgärdsprogram ledningsnät” och 
kommuniceras sedan med Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

För att minimera läcksökningsområdena fortsätter installationen av flödesmätare.  

Byggnationen av den nya reservvattenledningen mellan Nora och Lindesberg pågår enligt 
reservvattenavtalet. Projektering för resterande delar av ledningen pågår. Anpassningar görs för 
att olika reservvattenlösningar ska fungera, utan att större ombyggnationer ska behövas.   

I Rockhammar, Stripa samt del av Guldsmedshyttan har vattenledningsnätet luft-vatten-spolats.  

I Ljusnarsberg har ytterligare etapp av vattenledningen lagts mellan Ställdalen och Högfors. I 
och med denna etapp är vattenledning nylagd från Ställdalen till Kraftstationen. Planering för 
framtida etapper pågår, för att kunna bygga bort vattenverken i Ställberg och Mossgruvan och i 
stället förse dessa samhällen med vatten från Finnhyttan/Sundet.  

I Lindesberg så har etapp två av omläggning av ledningar vid Folkestorp och Björkhyttan 
genomförts. Totalt har 950 meter vatten- och spillvattenledningar bytts ut, samt 
flödesmätarbrunn installerats. Spillvattenledning från Storå pumpstation till Björkhyttan har 
rensats genom polly-pig.  

Planering för anslutning som ledningsägare i Ledningskollen har skett under våren, för start 
under hösten.  

VA-Banken har kompletterats med tjänst för utskick av SMS i samband med bland annat 
driftstörningar på ledningsnäten. Tjänsten kan även användas för utskick av annan information. 
Personal har även tillgång till ledningsnätskartor via mobilen.  
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Covid-19 
Avdelningen har anpassat arbetet efter rådande rekommendationer. Den personal som kan har 
arbetat hemifrån. Dessutom har personal som inte kan arbeta hemifrån delats upp i mindre 
grupper. Kontinuitetsplanering och riskanalyser har genomförts.  

Planerade investeringsprojekt har på grund av covid-19 skjutits på från våren till hösten. Byte av 
vattenmätare pausades under våren men planeras att återupptas så fort det bedöms vara säkert.  
 

Miljömålsarbete 
De av riksdagen 16 fastställda miljökvalitetsmålen är vägledande för VA-verksamheten. 
Fortlöpande sker översyn av energiförbrukning, kemikaliehantering, uppföljning av utsläpps-
mängder och grundvattenkvalitet. 

➢ Uppströmsarbete pågår på ledningsnäten i alla medlemskommuner. 
➢ Flödesregistrering byggs in på dricksvattennätet. 
➢ Säkerhetsarbete fortsätter inom dricksvattenförsörjningen.  
➢ Uppföljning och revidering av vattenskyddsområden.  
➢ Utvidgning av kommunala VA-verksamhetsområden. 

 

Lagar och krav 
NIS-direktivet 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 informationssäkerhet. Incidenter ska 
rapporteras till MSB. I och med detta så måste förbundet upprätta avtal med kommunerna som 
tillhandahåller våra nättjänster. Checklista för VA-avdelningens ansvar har tagits fram.  
 

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. 
Kommunernas hemsida kompletteras kontinuerligt med information om dricksvattenkvalitet 
och pågående ledningsarbeten. 
 

Framtid och verksamhetsutveckling  
Rent dricksvatten, spillvattenrening så att sjukdomar inte sprids och en god vattenmiljö är 
grundläggande för verksamheten. För att nå miljömålen krävs fler styrmedel och åtgärder. 
Framtida krav på VA-verksamheten kommer att skärpas ytterligare.  

Investerings- och reinvesteringsbehovet är stort. Förnyelsetakten av ledningsnät och verk 
behöver ökas och anpassning måste ske till framtida klimatförändringar. En modell för 
långsiktig ekonomisk planering av VA-verksamheten används. Syftet med modellen är att 
planera utvecklingen av VA-taxan och det egna kapitalet (VA-fonden). Detta utifrån 
investeringar i anläggningar och förnyelse av ledningsnäten kommande 15 år. Systemet tar även 
hänsyn till alla kända driftparametrar under samma tidsperiod. 

Inventering av ledningsnätens status måste fortgå. Arbetet med förnyelseplanering av 
ledningsnätet fortsätter att utvecklas och nya parametrar läggs till.  

Verksamheten är i stor utsträckning digitaliserad och utvecklingen fortsätter med fler och mer 
avancerade system. De viktiga för framtiden är att systemen integreras och samordnas på ett 
strukturerat sätt. 
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Arbetet med att öka säkerheten i dricksvattenförsörjningen pågår löpande. För att minska risken 
för klorresistenta mikroorganismer i dricksvatten installeras UV-ljus som ytterligare 
säkerhetsbarriärer i vattenverken.  

Utredningar kommer att göras på de mindre vattenverken för att om möjligt göra överförings-
ledningar från de större produktionsanläggningarna. Detta medför ökad effektivitet i och med 
att det blir färre anläggningar att driva och underhålla. Även säkerheten höjs då kapaciteten 
förbättras. Råvattentillgångar ska säkras långsiktigt men även reservvattenfrågan prioriteras. 
Arbetet med att följa upp föreskrifter för vattenskyddsområden och att utveckla egenkontrollen 
fortsätter.  

För att möta de ökade kraven på enskilda avlopp kommer VA-verksamheten sannolikt att få 
utvidgade verksamhetsområden. Revidering av Utbyggnads- och sambyggnadsplan kommer 
framåt att ske årsvis i samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

För de mindre spillvattenanläggningarna utreds alternativen överföringsledningar eller 
minireningsverk.  

Energieffektivisering utreds bland annat inom slamhantering med rötgasanläggningar och 
eventuellt egen el samt processoptimeringar. Framtida slamhantering måste utredas, då dagens 
lösning inte är långsiktigt hållbar.  

 
Verksamhetsmål 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Verksamhetsmål Utvärdering Resultat

Minska utläckaget av dricksvatten. Strävan är 

att minska skillnaden mellan producerad och 

debiterad mängd vatten jämfört med 2019. År 

2025 ska vattensvinnet vara högst 20 % i 

respektive kommun.

Målet mäts årsvis
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RESULTATRÄKNING 

 
 

Förbundet följer den kommunala redovisningslagen och rekommendationer från Rådet för 
kommunal redovisning (RKR) eller dess företrädare. Samma redovisningsprinciper och beräk-
ningsmetoder har använts i årsredovisningen som i tidigare årsredovisningar med särskilda 
kommentarer nedan.  

Löneskuld 
Löneskuld som timlön, resersättningar m.m. har bokförts. 
 
Semesterlöneskuld  
Semesterlöneskulden avser ej uttagna semesterdagar. Okompenserad övertid och upplupen 
arbetsgivaravgift på den redovisas tillsammans med semesterlöneskulden som kortfristig skuld. 
Denna har vid delårsbokslutet ej justerats utan ligger kvar på samma nivå som 2019-12-31 då 
det annars blir driftpåverkande resultatjustering. 
 
Pensionsskuld 
Pensionsskulden beräknas på samma sätt som tidigare med hjälp av pensionsförvaltare KPA.  
 
Anläggningstillgångar 
I balansräkningen tas anläggningstillgångar upp till anskaffningsvärde efter avdrag för plan-
enliga avskrivningar. Avskrivningarna sker linjärt, dvs. med lika stort belopp varje år. 

Utfall Utfall
2020-01-01 2019-01-01

(Belopp i  tkr)  --2020-08-31  --2019-08-31

Verksamhetens intäkter

Kommunbidrag 71 533 69 540

Konsumtionsintäkter 95 213 101 773

Övriga intäkter 19 938 23 650

Delårsresultat avgiftsfinanserade verksamheter 7 260 4 600

193 944 199 563

Verksamhetens kostnader -172 632 -192 737

Verksamhetens resultat 21 312 6 826

Finansnetto -13 130 -9 902

Resultat efter finansella poster 8 182 -3 076

Reglering av resultat 1 989

Periodens resultat 8 182 10 171

Resultat fördelat på verksamhet

Gemensamt -1 087

Skattefinansierade verksamheter -1 999

Totalt resultat 0 -3 086
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Upplupna intäkter 
Denna redovisning för VA och Återvinningen skiljer sig mot tidigare då prognoserna visat sig 
vara otillförlitliga. Nu baseras prognoserna på historiska intäkter per månad i syfte att  förbättra 
prognoserna. 
 
Redovisning av VA-verksamhet 
Från och med 2007 krävs att VA-verksamheten särredovisas, huvudsakligen för att se till att av-
giften inte blir för hög med tiden. VA-verksamheten har egen verksamhetskod, vilket innebär att 
resultatposter enkelt kan plockas ut. I och med att SBB inte äger anläggningarna så har inte 
verksamheten en egen balansräkning. 
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BALANSRÄKNING 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Belopp i  tkr)
2020-08-31 2019-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar 3 299 3 234

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 69 837 86 739

Kassa och bank 1 490 685

Summa omsättningstillgångar 71 327 87 424

Summa tillgångar 74 626 90 658

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Balanserat resultat 0 -1 989

Periodens/årets resultat 8 182 -3 757

Summa eget kapital 8 182 -5 746

Långfristiga skulder 0 23

Kortfristiga skulder 66 444 96 381

Summa eget kapital och skulder 74 626 90 658

Poster inom linjen

Ställda säkerheter INGA INGA

Ansvarsförbindelser INGA INGA
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KASSAFLÖDESANALYS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2020-01-01 2019-01-01

(Belopp i  tkr)   --2020-08-31  --2019-08-31

Rörelseresultat 21 312 6 826

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar 842 938

22 154 7 764

Finansnetto -13 130 -9 902

Kassaflöde från löpande verksamheten före 

förändring av rörelsekapital 9 024 -2 138

Förändring av rörelsekapital

Ökning/Minskning av fordringar 16 902 14 191

Ökning/Minskning av korta skulder -29 937 -19 918

-13 035 -5 727

Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 011 -7 865

Investeringsverksamhet

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -907 -1 007

Kassaflöde från investeringsverksamheten -907 -1 007

Finansieringsverksamhet

Reglering av resultat 5 746 1 989

Förändring av utnyttjad checkräkningskredit 0 6 965

Förändring av långfristig skuld -23 -82

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 5 723 8 872

Ökning/Minskning av likvida medel 805 0

Likvida medel vid årets början 685 0

Likvida medel vid periodens slut 1 490 0
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DRIFTREDOVISNING 
Gemensamma verksamheter 

 
Utfallet följer budget bra där projektenheten tidsredovisat mer än budget och praktikenhetens 
periodiseringar inte fullt genomfördes. 

 

Avdelning Gata, Park, Idrott (GPI) 

Gata 

 

Generellt: P.g.a. den varma, snöfattiga vintern beräknas vinterväghållningen förbruka 3 300tkr under 
budget. Dessa pengar fördelas utifrån beslut från Direktionen på sommarväghållning med dikning, 
grusning, asfaltering samt byte av vägtrummor. 

Hällefors: P.g.a. den varma, snöfattiga vintern beräknas vinterväghållningen förbruka 500tkr under 
budget. Dessa pengar fördelas utifrån beslut från Direktionen på sommarväghållning med dikning, 
grusning samt byte av vägtrummor. 

Lindesberg: P.g.a. den varma, snöfattiga vintern beräknas vinterväghållningen förbruka 2 000tkr under 
budget. Dessa pengar fördelas utifrån beslut från Direktionen på sommarväghållning med asfaltering, 
dikning, grusning samt byte av vägtrummor. 

Ljusnarsberg: P.g.a. den varma, snöfattiga vintern beräknas vinterväghållningen förbruka 300tkr under 
budget. Dessa pengar fördelas utifrån beslut från Direktionen på sommarväghållning med dikning, 
grusning samt höghöjdsröjning. 

Nora: P.g.a. den varma, snöfattiga vintern beräknas vinterväghållningen förbruka 800tkr under budget 
(inkl 300tkr höjd vinterbudget för 2020). 500tkr fördelas utifrån beslut från Direktionen på 
sommarväghållning med dikning, grusning samt asfaltering.  

 
 



Delårsbokslut 2020 

33 
 
 

Park 

 

Hällefors: Räknar med att hålla budget. 

Lindesberg: Större insatser pågår under hösten. 

Ljusnarsberg: Följer i stort budget. 

Nora: Räknar med att hålla budget. 

Idrott 

 

Hällefors: Räknar med att hålla budget. 

Lindesberg: Större insatser pågår under hösten. 

Ljusnarsberg: Räknar med att hålla budget. 

Nora:  Följer budget. 

 
Avdelning Lokal och Miljöservice (LMS) 

 

Gemensamt:  Det finns avvikelser på kostnadssidan i alla kommuner som är relaterade till covid-19, en 
del av detta ersätts av staten. En ökad förbrukning och kostnad för städmaterial kan avläsas i alla 
kommuner med undantag av Lindesberg. Där fanns ett större lager av material sedan tidigare år och 
nedstängningen av Lindeskolan under del av våren påverkade materialåtgången. Det stängdes 
verksamheter i de andra kommunerna också men av mindre karaktär och gav mindre effekt.  
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Hällefors: Det finns avvikelser på kostnadssidan i alla kommuner som är relaterade till covid-19. LMS ser 
en ökad förbrukning och kostnad för städmaterial i alla kommuner.  

Lindesberg: Det finns avvikelser på kostnadssidan i alla kommuner som är relaterade till covid-19. 
Lindesberg fanns ett större lager av material sedan tidigare år och nedstängningen av Lindeskolan under 
del av våren påverkade materialåtgången.  

Ljusnarsberg: Det finns avvikelser på kostnadssidan i alla kommuner som är relaterade till covid-19. LMS 
ser en ökad förbrukning och kostnad för städmaterial i alla kommuner.  

Nora: Det finns avvikelser på kostnadssidan i alla kommuner som är relaterade till covid-19, en del av 
detta ersätts indirekt via staten. 

 
Avdelning Avfall och Återvinning 

 

Generellt: Intäkterna prognostiseras att bli 1,2MKr lägre än budgeterat p.g.a. minskade 
skrotförsäljningsintäkter och minskade konsumtionsavgifter. Kostnadssidan visar ett prognostiserat 
underskott med 1,2Mkr. Det beror dels på ökade entreprenörskostnader samt dels på ökade 
personalkostnader på återvinningscentraler med anledning av det ökade besökstrycket i och med 
pandemin. 

Hällefors: Utfallet visar ett överskott med 530tkr vilket beror på icke periodiserade konsumtionsavgifter. 
Intäkterna prognostiseras dock att bli 100tkr lägre än budgeterat p.g.a. minskade 
skrotförsäljningsintäkter. Kostnadssidan visar ett prognostiserat underskott med 150tkr, beroende på 
ökade entreprenörskostnader. 

Lindesberg: Utfallet visar ett underskott med 2 789tkr som till största delen beror på icke periodiserade 
konsumtionsavgifter. Intäkterna prognostiseras dock att bli 900tkr lägre än budgeterat p.g.a. minskade 
skrotförsäljningsintäkter och minskade konsumtionsavgifter. Till stor del beror minskningen på att LIBO 
övergått till utsortering av matavfall i två stora bostadsområden. Kostnadssidan visar ett prognostiserat 
underskott med 600tkr. Det beror dels på ökade personalkostnader på återvinningscentralen med 
anledning av det ökade besökstrycket i och med pandemin, samt ökade entreprenörskostnader. 

Ljusnarsberg: Utfallet visar ett underskott på 255tkr vilket beror på icke periodiserade 
konsumtionsavgifter. Intäkterna prognostiseras dock att bli 90tkr lägre än budgeterat p.g.a. minskade 
skrotförsäljningsintäkter. Kostnadssidan visar ett prognostiserat underskott med 150tkr, beroende på 
ökade entreprenörskostnader. 

Nora: Utfallet visar ett underskott på 1300tkr vilket beror på icke periodiserade konsumtionsavgifter. 
Intäkterna prognostiseras dock att bli 100tkr lägre än budgeterat p.g.a. minskade 
skrotförsäljningsintäkter. Kostnadssidan visar ett prognostiserat underskott med 300tkr, beroende på 
ökade entreprenörskostnader. 
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Avdelningen Vatten och Avlopp (VA) 

 

Generellt: I Lindesberg och Nora har mycket tid lagts på planerat och akut driftunderhåll, kvarvarande 
del av året blir det mer fokus på planerade investeringar. I Hällefors och Ljusnarsberg kommer budget för 
året uppnås. 

Hällefors: Intäkter ser ut att följa budget, kostnaderna är hittills lägre än budget men kommer öka med 
planerat underhåll. 

Lindesberg: Mycket tid har lagts på planerat och akut driftunderhåll, kvarvarande del av året blir det mer 
fokus på planerade investeringar. Intäkterna ser ut att följa budget, kostnadssidan har hittills varit högre 
än budget men då det blir mer jobb med investeringar ser budget ut att hållas. 

Ljusnarsberg: Intäkter och kostnader ser ut att följa budget. 

Nora: Mycket tid har lagts på planerat och akut driftunderhåll, under hösten blir det ej lika mycket 
planerat underhåll. Intäkter följer budget medan kostnader har överskridit budget. Prognosen för 
kostnaderna är ändå att de kommer rymmas inom budget till årsskiftet. 
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INVESTERINGSREDOVISNING 
Avdelning Gata/Park/Idrott 
Gata 

 
 

 
 
 

Investeringsprojekt (tkr)
Budget 

2020

Utfall  

2020-08-31

Prognos 

2020
Kommentar

Hällefors kommun 6 592 3 581 6 592

Trafiksäkerhetsåtgärder 350 140 350 Pågår

Tillgänglighetsanpassning 600 600 600 Klart

Investering väg och gatubelysning 1 000 261 1 000 Pågår

Gatuombyggnad samband med VA 2 250 1 780 2 250 Pågår

Ombyggn/beläggningsarb (planerat uh) 2 000 93 1 688 312 tkr omdisponeras till projekt 205

Projektering GC-väg Schillingvägen 80 80 Ej uppstartad

Ny GC-väg Finnbergsvägen 312 706 624 312tkr omdisponerat från projekt 244

Lindesbergs kommun 16 200 3 893 6 869

Gröna bron (90086) 9 850 519 850 Förstudie pågår.

Gullblankav. Vägräcken/stentrumma 

(90086) 150 148 148 Klart

Trafiksäkerhetsåtgärder (90050) 600 88 88 500tkr av budget flyttas till projekt 195

Tillgänglighetsanpassning (90080) 400 283 283 Klart

Planerat underhåll gata (90084) 1 700 1 953 2 000 Pågår.

Gatuombyggnad i samband med VA 

(90074) 2 500 199 2 500 Idrottsvägen pågår och Lövnäsvägen klar

Reinvestering Ramsberg belysning 1 000 703 1 000 Pågår.

Tillväxt 6 800 1 833 6 800

Vändplan Guldsmedshyttan (90064) 4 200 449 4 200

Lindesjön runt (90009) 400 326 400 Ombudgeterat från 2019

Exploatering Frövi (90071) 2 200 1 058 2 200 Pågår

Ljusnarsbergs kommun 4 640 351 4 690

Tak på befintliga sandfickor 150 8 200

Byggs under oktober, kommer gå över budget 

ca 50 000

Upprustning gatuljusnät 1 040 224 1 040 Pågår.

Gatuombyggnad i samb med VA 500 26 500 Pågår

Trafiksäkerhets- och 

tillgänglighetsåtgärder 500 78 500 Pågår projektering

Ombyggnad o beläggningsarbeten 500 10 500 Pågår

Broåtgärder efter 2016 års besiktning 1 250 5 1 250

Inv. väg och gatubelysning 700 700 Pågår

Nora kommum 8 285 4 668 5 464

Ombyggnad gator i samband med VA 2 500 1 052 2 500 Hagavägen klart, Tackjärnsgränd pågår.

Inv. och reinv. väg- och gatubelysning 1 000 753 1 000

Stadra pågår, samförläggning Tackjärnsgränd 

beställd.

Ombyggnad gator och beläggningsarbete 1 000 783 1 000 Arbete pågår, Heimdalsvägen samt GC klar.

Renovering broar 2 000 56 800 Ombudgetering till 037 på 1,2 msek

Arne P:s gata 150 164 164 Klart

Busshållsplats Järntorget 1 635 1 859 Plantering pågår.
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Park 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investeringsprojekt (tkr)
Budget 

2020

Utfall  

2020-08-31

Prognos 

2020
Kommentar

Hällefors kommun 980 1 015 1 015

Allé RV63 250 283 283 Klart

Allmän parkinvestering, Kyllervägen 500 500 500 Klart

Allmänna lekplatser gångvägar vid 

Kyllervägen 230 232 232 Klart

Lindesbergs kommun 2 562 2 384 3 400

Lekplatser (93044) 500 4 300 Tar 200 tkr till projekt 195

Park vid Vibyn etapp 2 i Frövi (93536) 200 0 200 Start i september.

Frövi Strandpromenad (90094) 100 0 100 Start i september.

Flugparken (90108) 862 2 380 2 400

Ombudg. Omflyttning av budget enl 

överenskommelse.

862+500+200+200+300=2 062 tkr

Park Tivoliplan (90095) 400 400 Start i september

Parkutrustning (93045) 200 0 Ombudg. Flugparken

Föryngring träd (90056) 300 0 Ombudg. Flugparken

Ljusnarsbergs kommun 700 611 700

Lekplatser 500 500 500 Lekplats klar

Parkutrustning, planteringar, stenläggning 

mm 200 111 200 Pågår

Nora kommun 690 38 690

Förlängning strandpromenad 40 10 40 Ej påbörjad

Strandpromenad-Strandskoning 600 28 600 Utredning klar, ombyggnation under hösten

Förlängning Åpromenad-Stenvalvsbro till 

kärleksstigen. 50 50 Ej påbörjad
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Idrott 

 
 

 
 
Avdelning Avfall och Återvinning 

 

 
 
 
 
 
 

Investeringsprojekt (tkr)
Budget 

2020

Utfall  

2020-08-31

Prognos 

2020
Kommentar

Hällefors kommun 50 0 50

Nya bänkar och bord vid baden Grythyttan 

och Sången 50 0 50 Ej påbörjad

Lindesberg 1 500 831 1 450

Fellingsbrobadet (93542) 100 49 100 Jobbet går genom ramavtal med Norconsult

Smedvallen reinvestering (93541) 100 64 100 Resterande budget till bänkbord.

Akut underhåll (93043) 100 0 100 Reservpengar för större haverier

Begagnad ismaskin Råssvallen (93538) 600 600 600 Levererad.

Fritidsbyn Lindesberg (93046) 100 33 50 Staketbyte igång. Ca 50 tkr

Badbryggor (93026) 100 80 100 Bryggorna färdiga, inväntar sista kostnaderna

Utbyte av bryggor naturbad och omkl.rum 

(93540) 100 100

Råssvallens IP (93537) 100 5 100 Staketbyte, beställt och jobbet pågår

Nya mål Fritidsbyn (93046) 100 100 Pågår

Ny vattenledning och servis Råssvallen 

(93539) 100 0 100 Jobbet beställt av VA

Ljusnarsbergs kommun 300 219 313

Handikappramp, Djäkens badplats 200 213 213 Klart. Inväntar faktura

Omgrävning dagvattenbrunn Olovsvallen 30 0 30 Klart. Inväntar faktura

Ytterdörrar Olovsvallen 40 0 40 Klar.

Nya bryggor Sågdammen 30 5 30 Bryggorna färdiga. 

Nora kommun 0 0 0

Investeringsprojekt (tkr)
Budget 

2020

Utfall  

2020-08-31

Prognos 

2020
Kommentar

Hällefors kommun 0 0 0

Lindesbergs kommun 0 0 0

Ljusnarsbergs kommun 0 0 0

Nora kommun 0 0 0
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Avdelning Vatten och Avlopp 
   

 
 
 
 
 

Investeringsprojekt (tkr)
Budget 

2020

Utfall  

2020-08-31

Prognos 

2020
Kommentar

Hällefors kommun 14 500 1 172 14 500

Sikfors Överföringsledning 7 000 224 7 000

Upphandlas höst/vinter, kommer att pågå 

t.o.m. 2021.

Ledningsförnyelse infodring 3 500 765 3 500 Pågår.

Älvestorps RV 4 000 101 4 000 Pågår.

Påbörjade ej beslutade projekt 81

Lindesbergs kommun 41 495 10 640 36 183

Ramsbergs VV (91037) 3 000 434 3 000

Byggstart i höst. Bidrag från Länsstyrelsen 

540tkr.

Pumpstation Prästbron (91049) 3 000 142 3 000 Byggstart i höst.

Säkerhet vattenverk (91037) 1 500 1 085 1 500 Pågår.

Gamla Vibyn (91024) 4 235 399 4 235 Startad i augusti.

Vattenkiosk Lindesberg (91023) 1 000 39 1 000 Byggstart i november.

Idrottsvägen Fellingsbro (91058) 3 500 584 3 500 Pågår.

Öskeviks RV (91022) 2 925 389 2 925 Byggstart sen höst.

VA-förnyelse Kristinav Lindesberg (91057) 500 90 500 Pågar.

Fellingsbro RV (91037) 470 536 600 Snart klar.

Mårdshyttans RV (91022) 2 000 1 571 2 000

Pågår. Ledningsnätjobb kvarstår färdigställs 

2021.

Gusselby verksamhetsområde (91056) 3 000 9 1 500

Byggstart i november, kommer att pågå t.o.m. 

2021.

Överföringsled. Löa-Vasselhyttan (91028) 6 528 359 2 000

Försenat p.g.a. markägarfrågor avslutas under 

2021.

Kvalitetshöjande åtgärder 2 500 494 2 500 Pågår.

Ombyggnad Lindesbergs RV (91029) 2 127 278 2 127 Pågår.

Folkestorp etapp 2 (91050) 1 500 2 086 2 086 Klart.

Pumpstationer Lindesberg (91037) 1 710 424 1 710 Pågår.

Reservvattenledning Linde-Nora etapp 3 

(91016) 2 000 1 323 2 000

En del av kostnaderna fördelas till Nora i 

slutet av året.

Påbörjade ej beslutade projekt 395

Ljusnarsberg kommun 9 425 7 649 9 425

Ställdalen-Högfors etapp 3 4 325 2 018 2 825

Snart klart. 1 500tkr ombudgeteras till projekt 

382.

Finnhyttans VV 2 000 1 033 2 000 Pågår.

Reservvatten Sundet (5021) 3 100 4 430 4 600 Pågår. Sämre förhållanden än förväntat.

Påbörjade ej beslutade projekt 168

Nora kommun 39 800 3 224 39 800

Orica omläggning spillvatten 600 288 600 Pågår.

Säkerhet VV 800 390 800 Pågår.

Nora RV 35 000 2 278 35 000 Pågår. 

Tackjärnsgränd 2 400 269 2 400 Pågår.

VA-ledn Nora-Linde Etapp 3 1 000 0 1 000

Projektering pågår, kostnaderna tillförs i 

slutet av året.

Östra Stranden etapp 3 0

Befintliga kostnader kommer att täckas av 

intäkter.
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FÖRKORTNINGAR  
 

 
 

Anläggningstillgångar Kortfristiga skulder

Tillgångar avsedda för stadigvarande innehav. Lån och skulder som förfaller inom ett år från
bokslutdagen

app
Applikationsprogram som kan laddas ned till Långfristiga skulder
ex vis mobiltelefon. Skulder som har längre löptid än ett år från

bokslutsdagen.
APT
Arbetsplatsträff, regelbundet möte för information NKI
och dialog mellan medarbetare och chef. Nöjd-Kund-Index.

Avgiftsfinansierad verksamhet NSI-direktiv

Verksamhet som helt finansieras genom taxa (Network and Information Security) ställer krav på 

som betalas av abonnenter. säkerhet i nätverk och informationssystem. Trädde
i kraft 2018 i hela EU.

Avskrivningar
Planmässig nedsättning av anläggningstillgångars Omsättningstillgångar
värde. Tillgångar avsedda att omsättas inom ett år.

Balansräkning Partneringsavtal

Visar vilka tillgångar som finns den 31 augusti. Strukturerad samverkansform där nyckelaktörer

Balansräkningen visar hur tillgångarna har samarbetar för projektets bästa  i öppen dialog och

finansierats, med skulder och eget kapital. transparant arbetsmiljö. Partnering bygger på full-
ständig ärlighet och öppenhet mellan parterna.

Eget kapital
Eget kapital består av ingående eget kapital och Resultaträkning
årets resultat (över-/underskott). Visar periodens resultat. Periodens intäkter

minus periodens kostnader inkl avskrivningar
e-tjänst utgör förändringen av eget kapital.
Elektronisk tjänst som används för att uträtta

ärenden hos företag eller myndighet via mobil- Skattefinansierad verksamhet
telefon eller dator. Verksamhet som finansieras genom driftbidrag från

medlemskommunerna.
Förutbetalda intäkter
Intäkter erhållna före augusti men som avser efter augustiSKR
(skuld). Sveriges Kommuner och Regioner.

Förutbetalda kostnader SMS-tjänst

Kostnader betalda före augusti men som Short Message System, tjänst för korta textmed-

avser efter augusti delanden som sänds mellan mobiltelefoner.

HR Tillgångar
Human Resources - Personalenhet. Består av omsättningstillgångar och anläggnings-

tillgångar.
Kapitalkostnader
Internränta och avskrivningar. Upplupna intäkter

Intäkter erhållna efter augusti men som avser 
Kassaflödesanalys efter augusit (fordran)
Visar inbetalningar och utbetalningar under en
vald period. Upplupna kostnader

Kostnader betalda efter augusti men som avser 
KNÖL före augusti (skuld).
Kommunerna i norra Örebro län.
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Revisorerna i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen   2020-10-22 
 

  Till: 
  Kommunfullmäktige i Nora kommun  
  Kommunfullmäktige Lindesberg kommun 
  Kommunfullmäktige Ljusnarsbergs kommun 
  Kommunfullmäktige Hällefors kommun 
 

  För kännedom: 

Direktionen för Kommunalförbundet 
Samhällsbyggnadsförbundet i Bergslagen  
  

  

 

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2020-08-31 
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i 
delårsrapport per 2020-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om.  
Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning, såväl finansiella som för verksamheten. 

Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, 
inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. 
Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.  

Resultaträkningen för rapportperioden visar ett överskott från de 
skattefinansierade verksamheterna på 8,2 mnkr. För 2020 prognostiserar 
förbundet ett resultat för dessa verksamheter på -0,1 mnkr. Det innebär att det 
finansiella målet för de skattefinansierade verksamheterna sannolikt inte kommer 
att nås. 

Resultaträkningen för rapportperioden visar ett underskott från de 
avgiftsfinansierade verksamheterna på -7,3 mnkr. Helårsprognosen för de 
avgiftsfinansierade verksamheterna uppgår till 1,2 mnkr. Det finansiella målet 
avseende de avgiftsfinansierade verksamheterna är satt över tid, där 
tidsperspektivet är odefinierat. Någon bedömning av huruvida målet uppnås över 
tid eller ej görs inte i delårsrapporten. Vi vill rekommendera förbundet att 
definiera vilken tidsperiod som avses i resultatmålet för de avgiftsfinansierade 
verksamheterna i syfte att göra målet mätbart. Vidare vill vi även uppmärksamma 
förbundet om att det kan finnas behov av att bryta ner resultatmålet då det 
omfattar två separata verksamheter som i sin tur är uppdelade i fyra olika 
avgiftskollektiv. Varje avgiftskollektiv har särskilda ekonomiska förutsättningar 
beroende på bl.a. avgiftsnivåer, framtida investeringsbehov och historiska resultat.  

Förbundet har i sin budget för 2020 fastställt fem verksamhetsmål. I 
delårsrapporten anges att det för majoriteten av målen inte finns några aktuella 



mätvärden tillgängliga. I delårsrapporten görs således endast en bedömning av 
huruvida ett utav dessa mål kommer uppnås eller ej. Enligt förbundets bedömning 
kommer målet att uppnås. Vi har i vår granskning inte noterat något som strider 
mot förbundets bedömning. Vi noterar dock att det inte finns något definierat 
målvärde/utvärderingskriterium för ett utav de mål som direktionen fastställ. Det 
är således inte klarlagt hur målet ska mätas/utvärderas.  

För övrigt rekommenderar vi förbundet att se över sin princip avseende 
semesterlöneskulden i delårsbokslutet så den överensstämmer med gällande 
redovisningsregelverk. Vidare har vi även noterat det i delårsrapporten saknas en 
utvärdering/bedömning av huruvida god ekonomisk hushållning kommer att 
uppnås 2020.   

Av vår översiktliga granskning av delårsrapporten har inte framkommit några 
omständigheter som ger oss anledning att anse att kommunalförbundets resultat 
och ställning per 2020-08-31 inte i allt väsentligt är rättvisande.  

Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport. 

Revisorerna bedömer att det finansiella målet inte kommer att uppnås för 
den skattefinansierade verksamheten.  

Revisorerna kan inte bedöma om det finansiella målet kommer uppnås för 
den avgiftsfinansierade verksamheten.  

Revisorerna kan inte bedöma om de verksamhetsmässiga målen med 
betydelse för god ekonomisk hushållning kommer att uppnås.  

 

 

På uppdrag av de av förbundsmedlemmar utsedda revisorer i 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen  

 

Nora 2020-10-22 

 

 
Gunilla Carlsson     
Ordförande revisionen      
 

 

  

 

Bilagor:  

Rapport över de sakkunnigas granskning av resultat enligt delårsrapport 



Översiktlig
granskning

Delårsrapport per 2020-08-31
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
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Sammanfattning
Vi har av revisorerna i kommunalförbundet Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen fått i uppdrag att översiktligt granska delårsrapporten 
per 2020-08-31. 

Kommunalförbundets revisorer ska enligt kommunallagen 12 kap bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som 
direktionen beslutat. Revisorernas uttalande avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna tillräckligt underlag för sin bedömning.

1.1 Räkenskaperna och delårsrapporten
De mest väsentliga slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande:

- Kommunalförbundet bedriver både skattefinansierade verksamheter och avgiftsfinansierade verksamheter åt förbundets 
medlemskommuner. Kommunalförbundets resultat för delåret uppgår till 8,2 mnkr för de skattefinansierade verksamheterna och till 
-7,3 mnkr för de avgiftsfinansierade verksamheterna. 

- Kommunalförbundet har, likt föregående år, valt att inte redovisa förändringen av semesterlöneskulden i delårsrapporten. Med hänsyn 
tagen till denna hade det redovisade resultatet per 2020-08-31 varit 1,6 mnkr högre. Upplysning om detta avsteg från god 
redovisningssed finns i delårsrapporten.

- I delårsbokslutet har upplupna konsumtionsintäkter inte intäktsförts inom de avgiftsfinansierade verksamheterna. Förbundet motiverar 
detta med att de inte har tillgång till tillförlitliga underlag för att veta hur mycket de upplupna intäkterna uppgår till per 2020-08-31. Av 
denna anledning finns osäkerhet i redovisat resultat för de avgiftsfinansierade verksamheterna i delårsbokslutet. Även förbundets 
helårsprognos avseende konsumtionsintäkter inom de avgiftsfinansierade verksamheterna bedöms vara osäker pga. brist på tillförlitliga 
underlag. 

- Vid vår granskning av delårsbokslutet har det även framkommit att kommunalförbundet har en osäker post avseende en gammal 
leverantörsfaktura på ca 1,0 mnkr. Posten är i delårsbokslutet bokförd som en fordran, men ska eventuellt belasta förbundets 
resultaträkning. Kommunalförbundet utreder fortsatt hur posten ska hanteras redovisningsmässigt.
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Sammanfattning forts.
- För helåret 2020 prognostiserar förbundet ett resultat för de skattefinansierade verksamheterna på -0,1 mnkr. Helårsprognosen för de 

avgiftsfinansierade verksamheterna uppgår till 1,2 mnkr, vilket innebär en prognostiserad budgetavvikelse med -2,4 mnkr inom 
återvinning. Främsta förklaringen till prognostiserat budgetunderskott är lägre intäkter från skrotförsäljning.   

- Kommunalförbundets prognostiserade balanskravsresultat avseende de skattefinansierade verksamheterna är negativt för helåret 2020. 
Kommunalförbundet prognostiseras således inte uppfylla balanskravet. 

Vi har, utöver vad som nämns ovan om balansräkningen och resultaträkningen, inte identifierat några väsentliga felaktigheter i 
delårsbokslutet, och i granskningen har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet inte, i 
allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning.

1.2 Underlag för revisorernas bedömning utifrån direktionens mål
Enligt bestämmelser i kommunallagen ska direktionen i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god
ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsbokslutet är förenligt med de av direktionen beslutade målen för den 
ekonomiska förvaltningen.

Vi noterar att direktionen inte gjort någon sammantagen bedömning av huruvida god ekonomisk hushållning kommer att uppnås.

Finansiella mål
Vår sammanfattande bedömning är att det är oklart om de av direktionen beslutade målen kommer att uppnås för 2020.

Verksamhetsmål
Vår sammanfattande bedömning är att det inte framgår i delårsrapporten huruvida kommunalförbundet uppnår verksamhetsmålen. Därmed 
är det inte möjligt att göra en bedömning av kommunalförbundets måluppfyllelse i samband med delårsbokslut och prognos.

Örebro 2020-10-22

Sofia Mårtensson
Auktoriserad revisor



2. Inledning
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Av kommunala bokförings- och redovisningslagen (LKBR) framgår att kommunalförbund ska upprätta minst en delårsrapport som ska 
omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret, det vill säga minst sex månader och högst åtta månader. Det 
är även den rapport som faller inom ramen för denna period som ska behandlas av direktionen och som revisorerna ska göra en bedömning 
av.

Kommunalförbundets revisorer ska enligt 12 kap i kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som 
direktionen beslutat (2 §). Revisorernas uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

2.1 Syfte och revisionsfråga

Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om:

 Kommunalförbundets delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallagen, kommunal bokförings- och redovisningslag och god 
redovisningssed i kommuner och regioner

 Resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som direktionen beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk hushållning

Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av utlåtandet till direktionen.

Inledning
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2.2 Avgränsning

Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2020-08-31.

Vår granskning har skett i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras av
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer (Skyrev). Det innebär att vi planerat och 
genomfört den översiktliga granskningen för att med begränsad säkerhet försäkra oss att delårsrapporten inte innehåller väsentliga 
felaktigheter.

En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar i huvudsakligen in sig på intervjuer och analyser. De granskningsåtgärder som 
vidtas gör det inte möjligt att sammantaget skaffa en sådan säkerhet kring alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade 
om en fullständig revision utförts.

Vår granskning av redovisningen utgår från en bedömning av väsentlighet och risk.

Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t.ex. förskingring.

I delårsrapporten har vi översiktligt granskat resultat- och balansräkning. Övriga delar har enbart granskats med utgångspunkt från att 
informationen är förenlig med informationen i de finansiella delarna.

Inledning forts.
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2.3 Revisionskriterier

Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer:

 Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR)
 God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
 Interna regelverk och instruktioner
 Direktionens beslut

Vi har bedömt om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av direktionen beslutade målen för ekonomi och verksamhet som är av 
betydelse för god ekonomisk hushållning.

2.4 Ansvarig nämnd

Granskningen avser kommunalförbundets delårsrapport som enligt 11 kap 16 § kommunallagen ska behandlas av direktionen.

Rapporten är faktakontrollerad av ekonomichefen.

2.5 Metod

Granskningen har genomförts genom:

 Dokumentstudie av relevanta dokument
 Intervjuer med berörda tjänstemän
 Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi
 Översiktlig analys av resultat- och balansräkningen

Inledning forts.



3. Resultat av 
granskningen
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3.1 Förvaltningsberättelse

Enligt 13 kap. 2 § LKBR ska en delårsrapport innehålla en resultaträkning, en balansräkning och en förenklad förvaltningsberättelse. RKR 
preciserar i rekommendation 17 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla som minimum för att motsvara kraven på en förenklad 
förvaltningsberättelse.

Vår sammanfattande bedömning är att kommunalförbundets förvaltningsberättelse uppfyller de krav som preciseras i RKR R17, bortsett 
från att det saknas upplysning om kommunalförbundets förväntade utveckling utifrån målen om god ekonomisk hushållning.

3.2 Bedömning av mål med betydelse av god ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagens bestämmelser ska direktionen i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god 
ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av direktionen beslutade målen.

Vi noterar att direktionen inte gjort någon sammantagen bedömning av huruvida god ekonomisk hushållning kommer att uppnås 2020.

Resultat av granskningen
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3.2.1 Finansiella mål

I den av direktionen fastställda budgeten för 2020 finns två finansiella målsättningar med betydelse för god ekonomisk hushållning, ett 
resultatmål avseende de skattefinansierade verksamheterna och ett resultatmål avseende de avgiftsfinansierade verksamheterna.

Delårsrapporten saknar upplysning om förbundets prognostiserad måluppfyllelse av de finansiella målen.

I delårsrapporten anges dock att de skattefinansierade verksamheterna prognostiserar ett mindre negativt resultat för helåret 2020. Baserat 
på förbundets resultatprognos är vår bedömning att det finansiella målet inte kommer uppnås för de skattefinansierade verksamheterna.

Vad gäller resultatmålet för de avgiftsfinansierade verksamheterna är detta mål satt över tid, där tidsperspektivet är odefinierat. Således är 
det inte klargjort över vilken tidsperiod som målet ska utvärderas.

Vi vill även uppmärksamma att det kan finnas behov av att bryta ned det gemensamma resultatmålet för de avgiftsfinansierade 
verksamheterna. Förbundets avgiftsfinansierade verksamhet omfattar två separata verksamheter, vatten och avlopp respektive återvinning. 
Därtill är respektive avgiftsfinansierad verksamhet uppdelad i fyra olika avgiftskollektiv, ett per medlemskommun. Varje avgiftskollektiv har 
särskilda ekonomiska förutsättningar beroende på bl.a. avgiftsnivåer, framtida investeringsbehov och historiska resultat. 

Vår sammanfattande bedömning är att det är oklart om de av direktionen beslutade målen kommer att uppnås för 2020.

Vi rekommenderar förbundet att tydliggöra resultatmålet för de avgiftsfinansierade verksamheterna i syfte att göra målet mätbart. Dels 
rekommenderar vi förbundet att bryta ned det allmänt formulerade resultatmålet till specifika resultatmål för respektive avgiftskollektiv. På så 
sätt kan resultatmålet formuleras mer stringent och anpassas efter respektive avgiftskollektivs ekonomiska förutsättningar. Vi 
rekommenderar även förbundet att definierar vilken tidsperiod som avses i syfte att göra målet mätbart. 

.

Resultat av granskningen forts.

Mål fastställda av direktionen Måltal Utfall 31/8 Prognostiserat 
helårsutfall 

Prognostiserad 
måluppfyllelse

För de skattefinansierade verksamheterna är 
resultatmålet ett nollresultat före avräkning mot 
medlemskommunerna

0 8,2 mnkr -0,1 mnkr Målet uppnås ej

För de avgiftsfinansierade verksamheterna är 
målsättningen att över tid redovisa ett nollresultat.

0 -7,3 mnkr 1,2 mnkr Ej utvärderad i 
delårsrapporten
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3.2.2 Verksamhetsmål

I den av direktionen fastställda budgeten för 2020 finns fem gemensamma verksamhetsmål antagna med betydelse för god ekonomisk 
hushållning. 

I delårsrapporten anges att det för majoriteten av målen inte finns några aktuella mätvärden tillgängliga. 

Vi har även noterat att det inte finns något definierat målvärde/utvärderingskriterium för ett utav de mål som direktionen fastställt, nämligen 
målet avseende kompetensförsörjning. Det är således inte klarlagt hur målet ska mätas/utvärderas. 

Resultat av granskningen forts.

Mål fastställda av direktionen Måltal Utfall 31/8 Prognostiserat 
helårsutfall

Prognostiserad 
måluppfyllelse

Av kommuninvånarna ska 70 % uppleva att de fått 
ett bemötande i kontakten med SBB som 
kännetecknas av tillgänglighet, förtroende, 
öppenhet, respekt och engagemang, FÖRE.

≥ 70 % ? ? Ej utvärderad i 
delårsrapporten

Den totala sjukfrånvaron ska minska med 0,5 
procentenheter jämfört med 2019. 

≤ 5,7 % 5,2 % ≤ 5,7 % Målet uppnås

Kompetensförsörjning på definierade bristtjänster. ? ? ? Ej utvärderad i 
delårsrapporten

I medarbetarenkäten 2020 ska Nöjd-Medarbetar-
Index (NMI) vara lika med eller högre än 75 %. 

≥ 75 % ? ? Ej utvärderad i 
delårsrapporten

Förbundet ska erbjuda heltid som norm, mätt som 
andel heltidsarbetande av förbundets 
tillsvidareanställda personal.

≥ 96 % ? ? Ej utvärderad i 
delårsrapporten
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Vi vill peka på betydelsen av att förbundet använder tydliga och mätbara verksamhetsmässiga mål som är kopplade till effektivitet och 
ändamålsenlighet i organisationen. Denna typ av mål är av stor betydelse för bedömningen av verksamheterna och därmed även ett viktigt 
instrument vid styrningen av förbundet. Det är vidare av stor vikt att målen, ur perspektivet god ekonomisk hushållning, bygger på en analys 
av särskilda förutsättningar och önskad utveckling.

Vår sammanfattande bedömning är att det inte framgår i delårsrapporten huruvida kommunalförbundet uppnår 
verksamhetsmålen. Därmed är det inte möjligt att göra en bedömning av kommunalförbundets måluppfyllelse i samband med 
delårsbokslut och prognos.

3.3 Balanskravet

Ett kommunalförbund ska enligt kommunallagen göra en avstämning av balanskravet och detta ska redovisas i förvaltningsberättelsen.

De avgiftsfinansierade verksamheterna omfattas inte av balanskravet.

Årsprognosen avseende de skattefinansierade verksamheterna, vilka finansieras med driftbidrag från medlemskommunerna, uppgår till -0,1 
mnkr. 

Enligt förbundsordningen skall resultat från de skattefinansierade verksamheterna regleras mot respektive medlemskommun efterföljande 
år. Eventuellt underskott 2020 kommer således regleras med medlemskommunerna året efter.

Vår sammanfattande bedömning är att kommunalförbundet inte prognostiseras uppfylla balanskravet för de skattefinansierade 
verksamheterna helåret 2020.

Resultat av granskningen forts.
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3.4 Redovisningsprinciper

I delårsrapporten ska enligt RKR R17 samma beräkningsmetoder användas som i den senaste årsredovisningen eller, om dessa principer 
eller metoder har ändrats, en beskrivning av karaktären på och effekten av förändringen. Upplysningar ska även lämnas kring 
säsongsvariationer, cykliska effekter som har påverkan på verksamheten, karaktären och storleken på jämförelsestörande poster, effekten 
av ändrade uppskattningar och bedömningar samt förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser.

I delårsrapporten anges att redovisningen skett enligt god kommunal redovisningssed med vilket avses i överensstämmelse med 
LKBR och RKR:s rekommendationer. Vi har stickprovsvis granskat efterlevnaden av god kommunal redovisningssed.

Nedan anges de väsentliga avsteg från god redovisningssed som vi noterat i vår granskning av delårsrapporten:

• I kommunalförbundets delårsrapport anges att Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen inte redovisar faktisk semesterlöneskuld i 
delårsbokslutet, vilket är ett avsteg från god redovisningssed. Kommunalförbundets faktiska semesterlöneskuld per 2020-08-31 är 
väsentligt lägre än semesterlöneskulden i föregående års bokslut. Att den faktiska semesterlöneskulden är lägre i augusti än i december 
hänger samman med att stora semesteruttag sker under sommarmånaderna. Kommunens princip att inte bokföra den faktiska 
semesterlöneskulden i delårsbokslutet innebär således att resultaträkningen för perioden jan-aug belastas med för höga lönekostnader.

• Vi har noterat att förbundet använder sig av en annorlunda princip för redovisning av särskild löneskatt på pensionskostnader. Principen 
innebär att förbundet redovisar och betalar särskild löneskatt i förtid till Skatteverket. Vi rekommenderar att förbundet förändrar principen. 
Vi bedömer dock att periodens kostnad i allt väsentligt är rättvisande. Noteringen kvarstår från föregående år.

Vår bedömning utifrån väsentlighetsprincipen är att kommunen i huvudsak efterlever RKR:s rekommendationer, bortsett från                  
ovanstående iakttagelser. 

Resultat av granskningen forts.
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3.5 Resultaträkningen

Av vår översiktliga granskning av delårsrapporten har inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att 
kommunalförbundets resultat per 2020-08-31 inte i allt väsentligt är rättvisande, bortsett från ej redovisad förändring av semesterlöneskulden 
per 2020-08-31, upplupna konsumtionsintäkter som inte redovisats i delårsbokslutet, samt outredd fordran om ca 1 mnkr.

3.5.1 Analys av resultaträkningen 

Kommunalförbundet bedriver både skattefinansierade verksamheter och avgiftsfinansierade verksamheter åt förbundets medlemskommuner. 
Kommunalförbundets resultat för delåret uppgår till 8,2 mnkr för de skattefinansierade verksamheterna och till -7,3 mnkr för de 
avgiftsfinansierade verksamheterna. 

Kommunalförbundet har, likt föregående år, valt att inte redovisa förändringen av semesterlöneskulden i delårsrapporten. Med hänsyn tagen 
till denna hade det redovisade resultatet per 2020-08-31 varit 1,6 mnkr högre. 

I delårsbokslutet har upplupna konsumtionsintäkter inte intäktsförts inom de avgiftsfinansierade verksamheterna. Förbundet motiverar detta 
med att de inte har tillgång till tillförlitliga underlag för att veta hur mycket de upplupna intäkterna uppgår till per 2020-08-31. Av denna 
anledning finns osäkerhet i redovisat resultat för de avgiftsfinansierade verksamheterna i delårsbokslutet. Även förbundets helårsprognos 
avseende konsumtionsintäkter inom de avgiftsfinansierade verksamheterna bedöms vara osäker pga. brist på tillförlitliga underlag. 

Vid vår granskning av delårsbokslutet har det även framkommit att kommunalförbundet har en osäker post avseende en gammal 
leverantörsfaktura på ca 1,0 mnkr. Posten är i delårsbokslutet bokförd som en fordran, men ska eventuellt belasta förbundets resultaträkning. 
Kommunalförbundet utreder fortsatt hur posten ska hanteras redovisningsmässigt.

För helåret 2020 prognostiserar förbundet ett resultat för de skattefinansierade verksamheterna på -0,1 mnkr. Kommunalförbundets
årsprognos är således ett lägre resultat än utfallet vid delårstidpunkten inom de skattefinansierade verksamheterna. En förklaring till detta är 
kostnader inte kommer linjärt över året. 

Helårsprognosen för de avgiftsfinansierade verksamheterna uppgår till 1,2 mnkr, vilket innebär en prognostiserad budgetavvikelse med -2,4 
mnkr inom återvinning. Vatten och avlopp prognostiserar däremot ett helårsresultat i nivå med budget. Främsta förklaringen till prognostiserat 
budgetunderskott inom återvinningen är lägre intäkter från skrotförsäljning.   

Resultat av granskningen forts.
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3.6 Drifts- och investeringsredovisning

I delårsrapporten ingår i enlighet med RKR R17 en samlad, men översiktlig, beskrivning av kommunalförbundets drift- och 
investeringsverksamhet.

3.6.1 Driftsredovisning

Vad gäller den driftsredovisning som presenteras i kommunalförbundets delårsrapport har vi noterat att det saknas upplysning om interna 
intäkter och kostnader. Således klargörs inte hur stor andel av de intäkter och kostnader som redovisats mot verksamheterna i
driftsredovisningen som är interna och hur stor andel som är externa.

Vår sammanfattande bedömning är att delårsrapporten i allt väsentligt innehåller de upplysningar som krävs för att ge en översiktlig 
beskrivning av kommunalförbundets driftsredovisning, bortsett från att upplysning om interna poster saknas.

3.6.2 Investeringsredovisning

Vad gäller investeringsredovisning så presenterar kommunalförbundet ingen investeringsredovisning över de investeringar som förbundet 
genomfört under perioden. Kommunalförbundet motiverar det med att de endast gör mindre investeringar i fordon och inventarier, medan 
fastigheter och anläggningar ägs av respektive medlemskommun. 

I delårsrapporten finns dock tabeller presenterade över investeringar som kommunalförbundet genomför för medlemskommunernas räkning 
inom de olika verksamhetsområdena. I tabellerna anges utfallet 2020-08-31, investeringsbudget och årsprognos för respektive 
investeringsprojekt.

3.7 Balansräkning 

Av vår översiktliga granskning av delårsrapporten har inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att 
kommunalförbundets finansiella ställning per 2020-08-31 inte i allt väsentligt är rättvisande, bortsett från ej redovisad förändring av 
semesterlöneskulden per 2020-08-31, upplupna konsumtionsintäkter som inte redovisats i delårsbokslutet, samt outredd fordran              
om ca 1 mnkr.

Resultat av granskningen forts.
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3.8 Övriga iakttagelser

Vi har fått kännedom om att de fördelningsnycklar som förbundet använder för att fördela ut gemensamma kostnader till de olika 
verksamheter inte har uppdaterats på flera år. Förbundets organisation har förändrats i flera omgångar sedan tillämpade fördelningsnycklar 
togs fram. Vår rekommendation är att förbundet går igenom och uppdaterar dessa fördelningsnycklar för att en rättvis utfördelningen av 
gemensamma kostnader till verksamheterna ska kunna säkerställas. 

Vi har i likhet med föregående år noterat att kommunalförbundet i flera fall saknar underlag på fastställda bidragsnivåer avseende 
driftbidragen från medlemskommunerna. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har i flera fall endast preliminära uppgifter om 
driftbidragens storlek och i flera fall är det inte tydligt specificerat vad de olika bidragen avser, exempelvis driftbidrag eller ersättning för 
kapitalkostnader etcetera. Vi rekommenderar att kommunalförbundet erhåller tydliga underlag på fastställda bidragsnivåer från respektive 
medlemskommun och att förbundet löpande under året stämmer av att bokförda driftbidrag överensstämmer mot slutligt fastställda 
driftbidrag. 

Resultat av granskningen forts.
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1. Förvaltningsberättelse 
 

Delårsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och 
verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för perioden 1 
januari-30 juni 2020. 

1.1 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
 
Följdverkningarna av den kritik som riktades mot förbundet för verksamhetsåret 2018 har 
även in i det första halvåret 2020 varit föremål för aktivt arbete från förbundets sida. Den 31 
mars 2020 avslutades de av SOFINT finansierade insatserna mottagningsteamet och 
samverkansteamet. From 1 april 2020 finansierar SOFINT istället ett coachingteam, där 
Lindesbergs kommun har huvudmannaskapet. Med detta har följt att de finansierade 
insatserna i SOFINT nu bedrivs av de samverkande parterna och förvaltas av huvudman. Av 
detta har också följt att förbundet behövt arbeta med struktur kring hur de finansierade 
insatserna skall följas upp. Uppföljningen sker enligt en för SOFINT upprättad 
finansieringspolicy. Finansieringspolicyn kommer att under hösten 2020 uppdateras utifrån 
de ändrade förutsättningarna i förbundet.    
Vid delårsredovisningen framgår att kostnaderna för förbundet blev lägre än budgeterat 
medan medlemsbidragen är balanserade gentemot budgeten. Den låga kostnadsnivån beror 
till största del av vakanser och frånvaro i personalstyrkan i de finansierade 
samverkansinsatserna.  

1.2 Händelser av väsentlig betydelse 
 
Covid-19-pandemin kan få flera konsekvenser för hälsan och neddragningar inom 
näringslivet riskerar leda till en ökad arbetslöshet, vilket i sin tur kan leda till att fler får svårt 
att försörja sig och en ökad risk för psykisk ohälsa. Sammantaget riskerar covid-19-pandemin 
att öka de redan betydande ojämlikheterna i ohälsa och utanförskap. Det innebär att fler 
individer riskerar att falla mellan myndighetsstolarna. Många myndigheter har valt att inte ta 
emot fysiska möten vilket gjort att SOFINTs målgrupp, som ofta saknar utvecklade nätverk, 
känt sig än mer isolerade. De av SOFINT finansierade insatserna är påverkade av denna 
utveckling. Under en kortare period under våren ställdes fysiska möten med deltagare i 
teamen in och skedde istället via telefon och mail. I coachingteamet upplevs också svårigheter 
att upprätta nya kontakter med arbetsträningsplatser, vilket påverkar möjligheten att stödja 
deltagarna i stegförflyttning mot arbete. På förbundsnivå märks pågående epidemi att 
nätverksarbetet påverkas. Möjligheten till fysiska kontakter har minskat vilka istället har ägt 
rum via digitala kontakter. Hur det påverkar förbundets möjligheter till samverkan när 
arbetet sker på sådana plattformar kommer att behöva utvärderas över tid.     
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1.3 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse  och ekonomisk 
ställning 

 
I verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2020 beslutade styrelsen kring följande mål: 
 
Mål 1-Mål för utvärdering av finansierade insatser 
 

Delmål Aktivitet Måluppfyllelse 
Att SOFINT följer upp att 
varje aktör utför sitt 
uppdrag enligt den plan 
och med de mål som 
förbundet godkänt och 
beviljat medel till.   

Uppföljning sker halvårsvis. Uppföljning 
sker i samband med delårsrapport 

Målet bedöms 
vara uppfyllt.  

 

Att samtliga aktiviteters 
resultat i förhållande till 
uppdrag och mål, 
dokumenteras i 
förbundets årsredovisning. 
 

Dokumenteras i delårsrapport och 

årsredovisning. 

Målet bedöms 
vara uppfyllt för 
första halvåret 
2020. 
 
 

Att resultat av 
finansierade aktiviteter 
följs upp i en 
sammanfattande analys. 
 

Förbundschef dokumenterar analys av 
insatserna i samband med rapportering.  

Målet bedöms 
vara uppfyllt 
 

 

Att aktiviteter som SOFINT 
finansierar ska avse 
kostnader, för samverkan, 
som ligger utanför de 
samverkandes ordinarie 
verksamheter.  
 

Under 2020 finansierar förbundet ett 
coachingteam samt projektet ”motivera 
mera”. Ställningstagande till att 
aktiviteterna inte omfattar sådant som 
ligger inom de ordinarie myndigheternas 
uppdrag görs när projektansökningarna 
behandlas i styrelsen.  

Målet bedöms 
vara uppfyllt.   

Att tillse att berörd 
personal har adekvat 
utbildning för att hantera 
uppföljningssystemet SUS 

Samordnare i coachingteamet är utbildad 

i SUS och ansvarar för SUS-registering i 

coachingteamet och ”motivera mera” 

Målet bedöms 
vara uppfyllt. 

Att NNS kvalitativa 
utvärderingsinstrument 
indikatorerna används i alla 
finansierade insatserna. 
 

Coachingteamet utför registrering på alla 

deltagare som lämnat sitt samtycke. 

”Motivera mera” har ännu inte kommit 

igång med registreringen. 

Målet bedöms 
delvis vara 
uppfyllt.  

Att SOFINT medverkar till 
att det i finansierade 
insatser sätts upp objektivt 
mätbara resultatmål 

I den andra projektansökan för 

coachingteamet finns väldefinierade 

objektivt mätbara mål. I Motivera mera-

ansökan skulle detta kunnat utvecklas 

mer. Dock svårare i än pilotstudie för nya 

arbetsmetoder. 

Målet bedöms 
delvis vara 
uppfyllt. 

 



 
 

 Sida 4 
 

Signering av justerare 
på varje sida 

 
 
Mål 2 – Mål för utveckling av implementering och integrerad samverkan 
 

Delmål Aktivitet Måluppfyllelse  
Att de aktiviteter SOFINT 
finansierar ska leda i 
riktning mot en integrerad 
samverkan mellan 
förbundets medlemmar 
och samarbete kring 
SOFINTs målgrupper. 

 

Coachingteamet utgör med dess 
organisatoriska uppbyggnad en sådan 
arena som bidrar till integrerad 
samverkan.  

Målet bedöms 

vara uppfyllt.  

Att de samverkande i de 
aktiviteter som SOFINT 
finansierar, ska planera för 
hur man ska ta till vara på 
och utveckla kunskap om 
samverkan och en bra 
rehabilitering utifrån 
målgruppernas behov. Hur 
detta ska genomföras 
behöver framgå i 
projektansökningar till 
SOFINT.  
 

Sker både i beredningsgrupp och i 
styrgrupper där representation finns från 
de ingående medlemmarna i SOFINT. 
Framgår delvis i projektansökningarna 
och är ett område under ständig 
utveckling 
 
  

Målet bedöms 

delvis vara 

uppfyllt. 

 
 
Mål 2 – Mål och resultat av samverkan 
 

Delmål Aktivitet Måluppfyllelse  
Att den samverkan som 
SOFINT finansierar, ska 
genera nya metoder och 
synsätt som utvecklas och 
implementeras hos en 
eller flera av 
huvudmännen.  
 

Ett av målen i coachingteamet är att 
ständigt stå i utveckling efter de behov 
som uppstår hos målgruppen och 
anpassas efter nya arbetsmetoder. 
Övergången till ny huvudman har 
inneburit en sådan förändrad inriktning 
då de samverkande parterna har givits 
stort utrymme att påverka inriktningen. 
Pilotprojektet ”motivera mera” är av 
karaktären att just utveckla nya arbetssätt 
för en målgrupp med bristfällig 
motivation.   

Målet bedöms 

vara delvis 

uppfyllt. 

Att SOFINTs insatser ska 
bidra till organisations- 
och/eller idéutveckling.  
 

Beredningsgruppen utgör den arena där 
möjligheten att diskutera målgrupper, 
behov och att genom projektansökningar 
tillåtas testa nya innovativa ideér.  
 
  

Målet bedöms 

vara delvis 

uppfyllt.  
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Att samverkan ska bidra 
till ökad tilltro till våra 
samverkande 
myndigheter och därmed 
ge medborgare ökade 
förutsättningar för 
egenmakt.  
 

Inom ramen för coachingteamet finns idag 
en uttalad plan om att inför att 
rehabiliteringsprocessen startar samla de 
myndighetsaktörer som är inblandade. 
Målet är att individen skall uppleva att det 
finns  en gemensam planering som de 
deltagande aktörerna delar.  

Målet bedöms 

delvis vara 

uppfyllt.  

 
 

Uppföljning av SOFINTs finansierade insatser 
 
Individinriktade insatser 
   

 
Individinriktad insats – Coachingteamet . Huvudman är AME Lindesberg (1april-30 juni) 
 
Deltagarna 

  
Coachingteamets verksamhet riktar sig till personer med behov av arbetslivsinriktad 
rehabilitering och samverkan mellan deltagarens myndighetskontakter. Det långsiktiga målet 
är att deltagarna ska närma sig ny- eller återinträde på arbetsmarknaden. Kortsiktigt mål är 
att deltagarna ska nå stegförflyttning mot det ordinarie myndighetsutbudet av 
rehabiliteringsinsatser. 
Deltagaren har med en coach under hela processen och vi erbjuder möten i deltagarens 
hemkommun. 
Coachingteamets insatser och stöttning till deltagarna ska ges fram tills ordinarie 
verksamheter tar vid. Coachingteamet arbetar enligt Supported Employment och  arbetar 
tillsammans med handläggare från ordinarie verksamheter i en övergångsfas fram till dess 
deltagaren är trygg att gå vidare i annan insats.  Det är aktuellt med en övergång till ordinarie 
verksamhet när en deltagare klarar arbetsträning i omfattningen 25%, det vill säga 10 
timmars arbetsträning per vecka. I de flesta fall sker övergång till kommunernas 
arbetsmarknadsenheter alternativt till Arbetsförmedlingen. 

 
Personalen 
 
* 1,0 tjänst Arbetscoach utlånad från Arbetsförmedlingen 
* 1,0 tjänst Arbetscoach utlånad från Arbetsmarknadsenheten Lindesbergs 

kommun 
* 0,5 tjänst Arbetscoach utlånad från Funktionsstöd Lindesbergs kommun 
* 0,5 tjänst Samordnare utlånad från Funktionsstöd Lindesbergs kommun 

 
Organisationerna 

 
Coachingteamets styrgrupp består av enhetscheferna från försörjningsstöd och 
arbetsmarknadsenheterna i de fyra kommuner teamet är verksamma i. 
Under våren 2020 har Coachingteamet bytt huvudman till Lindesbergs kommun och är 
kopplade till kommunens arbetsmarknadsenhet. 
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Resultat och effekter beträffande deltagare 
 
Coachingteamets mål är: 
 
Att personer som deltar i Coachingteamet ska få möjlighet till att göra stegförflyttning på väg 
mot sin egen rehabilitering. Slutmålet är att så många som möjligt blir egenförsörjande genom 
förvärvsarbete eller studier, uppnår en förbättrad psykisk hälsa eller ökar sin förmåga att nå 
målen. 
 
Att förkorta rehabiliteringsprocessen. 
 
Att skapa en bestående modell för samverkan och samarbete mellan parterna och dess 
verksamheter. 
 
Coachingteamet i dess nuvarande form startade 2020-04-01. Sammanslagningen mellan 
tidigare Mottagningsteam och Samverkansteam medförde ett förändrat arbetssätt och de 
uppsatta målen gällande stegförflyttning mot egen försörjning för deltagare i Coachingteamet, 
är under perioden 2020-04-01- 2020-06-30 svåra att mäta då tidsperioden är för kort. 
Samverkansklimatet har dock utvecklats. Vid inskrivning av deltagare i coachingteamet sker 
en planering tillsammans med för deltagaren övriga myndighetskontakter. Målet är att det för 
deltagaren och övriga samverkande aktörer skall vara tydligt vad coachingteamets roll är och 
när övriga aktörers ansvar träder in. Således finns en beredskap redan vid insatsens start 
kring när stegförflyttning mot andra aktörer ska ske.  
 
 
Statistik 
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Avvikelser 
 
Arbetssättet har förändrats på så sätt att alla nya anmälningar går direkt till Coachingteamet 
som har telefontid tre tillfällen per vecka, då handläggare eller personer själva kan ta 
direktkontakt. Sedan 1 april fram till 30 juni har Coachingteamet tagit emot 34 nya 
anmälningar. Utöver dessa finns deltagare med i verksamheten då de överförts från tidigare 
Samverkansteamet till Coachingteamet. 
 
Coronapandemin har påverkat verksamheten på det sätt att det blivit något svårare att hitta 
arbetsgivare som vill ta emot deltagare för arbetsträning, deltagare som inte vill ha fysiska 
möten – utan vissa kartläggningssamtal har genomförts via telefonkontakt. 
I vissa av de kommuner som Coachingteamet är verksamma i så har det periodvis varit stopp 
att få tillgång till rum under pågående pandemi. 
 
Ekonomisk rapportering 
 

Kostnader Kr 
Löner 403 022,50 
Lokalkostnader 30 203,50 
Bilkostnader 13 725 
Förbrukningsmaterial 73 
Konferens/Utbildning 500 
Mobiltelefoni 5034 

Förbrukade medel 452 558 
 

Erhållna medel 649 075 

Överskott 196 517 

 
  

 1
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 1

 1

Avslutsanledning Utskrivning pga sjukdom Totalt

Avslutade deltagare
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Analys 
 
Förbundet har beviljat medel för en uppstartsperiod av insatsen coachingteamet efter att 
tidigare insatser samverkansteamet och mottagningsteamet blivit nedlagda. I denna första 
projektansökan var målen mycket allmänt beskrivna. Några egentliga mätbara resultat av 
denna insats är ännu inte möjliga att se då enbart en person avslutat insatsen under 
tidsperioden. Samtidigt kan konstateras att det finns en stor inströmning av nya deltagare i 
projektet och att det finns en plan för insats och hur stegförflyttningsprocessen ska fungera. 
Helårsuppföljningen kommer ge mer data då det i projektansökan för perioden 1 juli-31 
december finns mätbara mål samt att det då rimligen finns fler avslutade deltagare att följa upp 
resultat kring. 
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Individinriktad insats – Samverkansteamet (1jan-31 mars) 
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Ekonomisk rapport 
 

Kostnader Kr 
Löner 275 077 
Lokalkostnader 24 107 
Bilkostnader 9 598 
Förbrukningsmaterial/Inventerier 3 879 
Konferens/Utbildning  
Mobiltelefoni 2 769 
Övrigt 3 153 

Förbrukade medel 318 581 

Budgeterade medel (1jan-31mars) 453 300 

Överskott 134 719 
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Individinriktad insats – Mottagningsteamet (1jan-31 mars) 
 

 
 
Ekonomisk rapport 
 

Kostnader Kr 
Löner 135 595 
Lokalkostnader 5 433 
Bilkostnader 4283 
Förbrukningsmaterial/inventarier 596 
Konferens/Utbildning  
Mobiltelefoni 987 
Övrigt 469 

Förbrukade medel 147 363 

Budgeterade medel (1jan-31mars)) 168 200 

Överskott 20 837 

 
 
 
Individinriktad insats – Motivera mera 
 
Bakgrund 

Lindesbergs kommun har beviljats ett motivationsprojekt, Motivera Mera, medel från 
samordningsförbundet Sofint. Syftet med projektet är att hitta motivationshöjande 
insatser/metoder för deltagare inom AME, vuxenutbildning, försörjningsstöd och 
arbetsförmedlingen. Projektet är för deltagare som står långt ifrån arbetsmarknaden, och som 
gått många varv mellan olika myndigheter (som ex Af, FK, kommun) utan att komma vidare 
till nästa steg. 
 
Deltagare 
 
 I skrivande stund finns 15 deltagare i projektet, med bakgrund från många olika 
nationaliteter - Eritrea, Syrien, Iran, Pakistan, Somalia och Sverige. De har olika bakgrund, 
olika utbildning och olika erfarenheter i bagaget. På förra styrgruppsmötet uppmanade 
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projektledaren kommunerna att skicka deltagare men hittills har inte skickat. Nora kommun 
har inget behov som det ser ut idag.  
 
Utifrån kartläggning finns följande deltagare:  
Två av de 15 deltagare har ett utvisningsbeslut och måste lämna landet inom kort framtid.  En 
annan har sitt nuvarande uppehållstillstånd som löper ut november 2020. Detta har negativa 
effekter på deras psykiska hälsa enligt deras egna utsagor. De uttrycker att det finns en känsla 
av meningslöshet och de sex åren de hunnit bo i Sverige har gått förlorad.  
Det finns också deltagare som gått SFI under lång tid utan någon större progression i 
språkutvecklingen. Det är personer med tidigare kort skolbakgrund samt ingen/låg 
studiemotivation. Detta beror ofta på att SFI oftast tar längre tid för dessa personer som inte 
har någon studievana.  
Gemensamt uttrycker målgruppen ett missnöje. de allra flesta menar att systemet har svikit 
dem. Deras upplevelse är att de inte fått den hjälp och det stöd de behöver/behövt. De 
uttrycker att de har dålig självkänsla och självförtroende, känner stress, oro och har svårt att 
sova pga många tankar som oroar om nätterna. De uttrycker känslor av hopplöshet!  Många 
har mycket negativa upplevelser och erfarenheter med sig i bagaget från hemlandet och är i 
behov av mycket stöd, hjälp och vägledning. Tankar och funderingar om livet här i Sverige och 
hur det skall bli. Ovisshet, oro över framtiden är vanliga känslor som målgruppen uttrycker.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbetssätt/metod 
 
 

 
 

 
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Behovsanalys  

Valbara teman 
för deltagaren  

 

YOGA = 
Komplement   

 

Kartläggning  
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Projektledaren träffar deltagarna både enskilt och i mindre grupper. Vi pratar om mål, 
önskemål, framtid, yrken, utbildning m.m. I enskilda samtal får personen prata om sina behov. 
Samtalen sker 1–2 gång i veckan.  
Som ett komplement till arbetssättet kommer vi även pröva två yogapass i veckan under 14 
veckors tid. En grupp på 10 personer deltar i detta med startdatum 9/9 2020. Detta är något 
vi vill testa och undersöka då många forskningsrapporter visar att yoga bidrar till: 
 

 Ökad känsla av närvaro 
 Ökad koncentrationsförmåga 
 Förbättrad minne 
 Minskad stress 
 Bättre sömn 
 Förbättrad funktion av hjärtat 
 Mer energi   
 Ökad självkänsla 

 
Personalen 
  
Projektet började på halvtid mars 2020, från 1 april 2020 övergick det till heltid. 
Projektledare är Dalal Dino.   
Ann Speychal, anställd koordinator i Nora kommun arbetade i projektet från maj månad och 
fram till sista augusti 2020, detta på 20%.  
 
Organisation 
 
 Inledningsvis var projektet del av organisationen på SFI i Lindesberg. Sedan juni ligger det 
under AME, pga rektorsbyte.  
 
Resultat och effekter beträffande deltagare 
 
Vad gäller resultat är det ännu tidigt att dra några slutsatser. Pågående deltagare har varit 
med som max 4 månader. Målsättningen är att skapa en långsiktig arbetsmetod gällande 
motiverande insatser som skapar bestående förbättringar gällande motiverande stöd och 
insatser till enskilda individer inom parternas olika områden. Detta leder enligt vår teori till 
att deltagarna gör stegförflyttningar mot egenförsörjning, i form av arbete eller studier på 
sikt. Efter projekttidens slut vill vi ha ett väl fungerande koncept att erbjuda våra deltagare 
som ett ytterligare komplement i arbetsmarknadsenheternas verktygslådor, som stödjer både 
sfi, försörjningsstöd och Arbetsförmedlingen. 
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Statistik 

 

 
 
Ekonomisk rapportering 
 

Kostnader Kr 
Löner 162 484 
Lokalkostnader  
Bilkostnader  
Förbrukningsmaterial  
Konferens/Utbildning 17 228 
Mobiltelefoni  

Förbrukade medel 179 712 
 

Erhållna medel (Helår 2020) 592 950 

Överskott 396 433 

 
Analys 
 
Motivera mera är ett metodutvecklingsprojekt med fokus att stödja individer långt ifrån 
arbetsmarknaden med insatser som är motivationsstärkande. I projektansökan och 
delårsredovisning beskrivs hur det i projektet skall utvecklas ett fungerande koncept av verktyg 
som kan erbjudas målgruppen. I nuläget finns individ- och gruppcoaching samt yoga som 
verktyg att utvärdera. Det är av yttersta vikt att projektet under hösten tydligare mäter effekter 
av dessa insatser för att SOFINT ska kunna ta ställning till fortsatt projektfinansiering. Att mäta 
effekter av motivationshöjande insatser för en målgrupp med komplex problematik och stort 
stödbehov behöver sannolikt ta riktning mot att mäta mål som inte kan följas upp genom SUS. 
Således är nödvändigt att projektet tar fram verktyg för måluppföljning som är anpassade för 
målgruppen.  
 
Strukturövergripande insatser 
 
Gällande de strukturella insatserna har styrelsen givit förbundschef i uppdrag att kartlägga 
behov av arbetslivsinriktad rehabilitering i kommunerna i norra Örebro län. Även att 
kartlägga förekomsten av arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser i ovan nämnda 
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kommuner. Arbetet är inlett och kommer att presenteras för styrelsen under hösten. 
Förbundet finansierar utredningsuppdraget med del av förbundschefslön. Timredovisning av 
insatsen kommer att redovisas i årsredovisningen.  
 
Många planerade samverkansevent (t ex Finsam dagarna med flera) fick ställas in pga Covid-
19.  
 
Samverkan mellan de 12 förbunden i Östra Mellansverige är en annan viktig arena där 
samverkan kring en gemensam ESF-ansökan pågår, med syfte att bilda en gemensam 
innovations- och kompetensplattform . 
 
Ökad samverkan har också skett under våren mellan förbundschefer i Örebro län och 
Regionens avdelning för välfärd och hälsa , Folkhälsofrågor samt Länsstyrelsens 
integrationsuppdrag. Fyra möten har gått av stapeln med syfte att öka samverkan kring våra 
gemensamma utmaningar. Detta har utmynnat i en förbundsgemensam projektidé kring IPS. 
 
Beredningsgruppen har under våren fortsatt sitt arbete med att kontinuerligt 
behovsinventera och utgjort ”expertgrupp” för inkommande projektansökningar.  
 
Inga externa strukturövergripande insatser har finansierats av förbundet under perioden.  
 

1.4 Väsentliga personalförhållanden 
 
Samordningsförbundet SOFINT saknar anställd personal. Den personal som arbetar på 
kansliet är utlånad från Region Örebro län (förbundschef) och inköpt tjänst från Lindesbergs 
kommun (ekonom).  
 

1.5 Förväntad utveckling 
 
 
Resultatet för tidsperioden blev -351 528 kr mot budgeterade -529 980 kronor. Avgörande 
för förbundets helårsutfall kommer vara om de finansierade insatserna förbrukar de 
tilldelade anslagen. En sen uppstart av projektet motivera mera samt lägre lönekostnader än 
förväntat i coachingteamet har medfört att båda projekten fn har ett överskott. Uppföljning 
under hösten av båda projekten samt aktivt arbete med att förmå medlemmarna att satsa på 
mindre samverkansinsatser är nödvändiga för att uppnå det budgeterade helårsresultatet på  
-648 500 kr. 
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2. Resultaträkning 
 
Resultaträkning 
  2020-01-01  
Belopp i kr.  -2020-06-30  

 
Verksamhetens intäkter  1 993 012   
Verksamhetens kostnader  -2 344 540   
Avskrivningar    
Verksamhetens resultat  -351 528   
Finansiella intäkter    
Finansiella kostnader    
    
Resultat efter finansiella poster  -351 528   
Extraordinära poster    
 

Periodens resultat  -351 528  
   
 

 
 

3. Balansräkning 
 
Balansräkning 
 
Belopp i kr.  2020-06-30 

 
Tillgångar 
Anläggningstillgångar 
                       
Omsättningstillgångar 
Fordringar  182 893   
Kassa och bank  2 504 880  
Summa omsättningstillgångar  2 687 773   
 
Summa tillgångar  2 687 773   
 
Eget kapital och skulder 
 
Eget kapital   1 425 540  
Kortfristiga skulder  1 262 233  
Summa eget kapital och skulder   2 687 773  
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4. Styrelsens beslut 
 vi intygar att delårsbokslutet 2020 för Samordningsförbundet i norra Örebro län 

(SOFINT) ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter 
och förbundets ekonomiska ställning. 

 att godkänna delårsrapporten avseende perioden januari – juni 2020 . 

 att översända delårsrapporten till medlemmarna. 

 
 
 
Datum: 2020-09-11 
 
 
…………………………………  …………………………………………. 
Susanne Grundström  Lars-Göran Zetterlund 
Ordförande, Hällefors  Vice ordförande, Region Örebro län  
 
 
 
…………………………………  ………………………………………….. 
Susanne Forsberg  Sven Erik Larsson 
Ledamot, Nora  Ledamot, Lindesberg 
 
 
…………………………………  …………………………………………. 
Ulla Kalander Karlsson  Linda Matstoms 
Ledamot, Ljusnarsberg  Ledamot, Försäkringskassan  
 
 
 
…………………………………   
Ulla Strauss   
Ledamot, Arbetsförmedlingen 
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2020-11-13  KS 2020/237 

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

  

 

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

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

Kommunfullmäktige 
 

Interpellation från Nils Detlofsson (L) om näringslivsrankingen i 

Lindesbergs kommun till kommunstyrelsens ordförande 

 
Förslag till beslut 
 
Interpellationen ställs och besvaras. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Nils Detlofsson (L) har inkommit med en interpellation ordförande, Irja 
Gustafsson (S). Irja Gustafsson (S), har inkommit med skriftligt svar. 
 
 

 
 
 
 
Henrik Arenvang  Anna Lundström 
Förvaltningschef   Handläggare 
 
 
Bilagor: 

Interpellation 
Svar interpellation 
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 Interpellationssvar 

 

 

2020-11-09 
Kommunstyrelsens ordförande 
Irja Gustafsson KS 2020/237-2 
0581-810 29, 076-725 76 11 

Irja.gustafsson@lindesberg.se  Kommunfullmäktige 
 Nils Detlofsson 

 
Svar på en interpellation från Nils Detlofsson 

Enligt Svenskt näringslivs årliga ranking av företagsklimatet så har 
Lindesberg legat i det absoluta bottenskiktet i många år och nu senast 
på 285:e plats av 290 kommuner. 

Varför måste Lindesberg vara en av de absolut sämsta 
kommunerna i Sverige och vad har socialdemokraterna gjort 
under de senaste två mandatperioderna för att ändra på det? 

Tack Nils för att du tar upp frågan om Lindesbergs kommuns placering 
i svenskt närings livsranking.  För att besvara din första fråga så ska 
inte Lindesbergs kommun behöva vara en av de absolut sämsta 
kommunerna i Sverige. 

Vi har fördjupat oss i svaren och för en dialog med företagare. Vi har 
börjat med branschråd för att se om det skulle kunna vara en 
framkomlig väg.  Majoriteten har också fört en dialog med vår 
näringslivschef om att bilda ett näringslivsråd. 

Vi ser att bemötande, tillgänglighet och dialog är viktiga faktorer som 
påverkar vårt resultat. Där för vi en dialog med samhällsbyggnads 
förvaltningen hur vi tillsammans kan hitta bra lösningar. Dom har 
också tagit fram en handlingsplan utifrån dom områden som behöver 
förstärkas. 

Och där har ett beslut tagit om nya lokaler för SBB som möjliggör en 
större tillgänglighet bla med en reception. 

Det har också varit byte av medarbetare på näringslivskontoret vilket 
gjort att det har varit en process att rekrytera och att jobba 
strukturerat innan alla funktioner kommit på plats. 

Sedan är inte allt så nattsvart, vi har flera nyetableringar på gång och 
efterfrågan på mark, vilket gör att vi måste utöka industrimark i hela 
kommunen. Vi har fler företagare som inte känner igen sig i 
beskrivningarna. 

Jag hoppas du inte tolkar det som om att jag inte tar frågan på allvar, 
för det gör jag! 

För att besvara din andra fråga så har socialdemokraterna 
tillsammans med våra samarbetspartner gjort följande för att 
ändra den negativa trend som svenskt näringslivs ranking visar. 

 I svenskt näringslivs enkätsvar kan vi tydligt se att kommunens 
kommunikation till invånarna i allmänhet och företagen i 
synnerhet har varit under all kritik. Därför har vi anställt en 
kommunikatör i den kommunala organisationen. Även 
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samhällsbyggnadsförvaltningen och 2 av våra bolag har anställt 
kommunikatörer. 

 Beslut har även tagits om att anställa andra strategiskt viktiga 
funktioner i kommunen, däribland en mark och 
exploateringsingenjör. 

 I den nu pågående organisationsförändringen kommer 
Näringslivs och infrastrukturfrågor lyftas upp till den strategiska 
positionen där frågorna hör hemma. Det vill säga under 
kommunstyrelsen. 

 Flera viktiga strategiska politiska beslut har tagits av 
kommunstyrelsen för att möjliggöra utveckling i Frövi. 

 Beslut om reinvesteringar för att stärka våra företag. 

 De tomter som finns i Frövi har via upphandling till lokal mäklare 
snabbat på försäljning av tomter i Vibyn. 

 Flera strategiskt viktiga dokument har beslutats av 
kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. 

o Översiktsplanen för kommunen. 

o Fördjupad översiktsplan Frövi. 

o Riktlinjer för bostadsförsörjning 

o Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal. 

 Beslut om betydande planer och detaljplaner som möjliggör 
utveckling. 

o LIS plan 

o Stadsskogen 

o Fritidsbyn 

o Centrumplaner. 

 Beställningar av utredningar 

o Utredning av stadskärnor. 

o Mellersta infarten 

o Frövi verksamhetsområde. 

o Förskole utredningen. 

 Beslut om utredningar som möjliggör utveckling. 

o Exempelvis Storå omlastningscentral 

o Verksamhetsområde i Frövi. 

 Företagsbesök och dialog med företag i vår kommun. 

o Fysiska besök, politik och tjänstepersoner tillsammans. 
Och våra tjänstepersoner har ständig kontakt med 
företagare. 

 Servicepunkterna har förstärkts. 



 

 
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 

3 
 Företagsfrukostarna har vi ändrat fokus på, vi lyfter upp fler 

företag 

Under Corona pandemin har vi tagit fler beslut som gynnar 
företagarna, bland annat  Sommargåvan, snabba bygglov 
hyresreduceringar. 

Ser hellre att vi hittar en hållbar metod att jobba med än att vi gör 
saker som ger snabba resultat. Här måste vi jobba tillsammans med 
företagarna. 

Irja Gustafsson 
Kommunstyrelsens Ordförande 
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 För- och efternamn
NILS DETLOFSSON

Lämna motion, interpellation eller enkel fråga till kommunfullmäktige

1. Lämna motion, interpellation eller enkel enkel fråga till kommunfullmäktige

Ange vad du vill lämna in
Här anger du om det är en motion, interpellation eller enkel fråga som du vill lämna in. Du kan endast lämna in ett ärende per e-
tjänst.

Interpellation

Här skriver du din interpellation
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Irja Gustafsson
Enligt Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner så har Lindesberg legat i det absoluta 
bottenskiktet i många år och nu senast på 285:e plats av 290 kommuner. Varför måste Lindesberg vara en av de absolut sämsta 
kommunerna i Sverige och vad har Socialdemokraterna gjort under de senaste två mandatperioderna för att ändra på detta?

2. Ange dina kontaktuppgifter

Ange dina kontaktuppgifter
Du måste vara ledamot eller tjänstgörande ersättare för att kunna lämna in en motion, interpellation eller enkel fråga. 

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.

NILS DETLOFSSONNamn: 
Person ID: 

2020-10-09 11:17Datum: 
FSignerad checksumma: 

KS 2020/237-1
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 Kanslienheten 
Anna Lundström 
 0581-810 30 
anna.lundstrom@lindesberg.se 
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Kommunfullmäktige 
 

Interpellation från Lillemor Bodman (M) till Linda Svahn (S) om 

integrationsarbete i skolorna 

 
Förslag till beslut 
 
Interpellationen ställs och besvaras. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Lillemor Bodman (M) har inkommit med en interpellation till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande, Linda Svahn (S).  
 
 

 
 
 
 
Henrik Arenvang  Anna Lundström 
Förvaltningschef   Handläggare 
 
 
 

 
 
Bilagor: 

Interpellation 
 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 23 (23) 
 Sammanträdesdatum:  
Kommunfullmäktige 2020-10-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§107/20   Dnr: KS 2020/46 

 

Interpellation från Lillemor Bodman (M) till Linda 

Svahn (S) om integrationsarbete i skolorna 
 
Beslut 

 
Interpellationen bordläggs.  
 
Ärendebeskrivning 

 
Lillemor Bodman (M) har inkommit med en interpellation till 
barn- och utbildningsnämndens ordförande, Linda Svahn (S).  
 

Interpellationen bordlades vid kommunfullmäktiges 
sammanträde i september. 

 
Förslag till beslut 

 
Interpellationen ställs och besvaras. 
 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 
Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår att ärendet bordläggs eftersom 
Lillemor Bodman (M) inte närvarar vid dagens sammanträde. 
 
_____ 
 
 

 
För kännedom 

Lillemor Bodman (M) 
 
 

 

 

 



INTERPELLATION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

2020-02-24

Interpellationen ställs tIll Linda Svahn ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.

HUR SER INTEGRATIONSARBETET UT I LINDESBERGS SKOLFORMER?

Integration är en av vår tids största utmaningar med tanke på alla människor som kommit från
andra länder till vårt land de senaste åren.

Att vi i detta läge ska arbeta med integration i våra olika skolformer i Lindesbergs kommun tycker
Moderaterna och många med oss.

Vi undrar nu hur integrationsarbetet ser ut på våra skolor och vi vill ha konkreta svar och gärna
exempel på olika sätt att arbeta och vi vill veta vad som görs i nuläget.

Moderaterna kräver nu svar på följande frågor av de styrande i Lindesbergs kommun:

1. Hur arbetar Lindesbergs olika skolformer konkret med integration?

2. Hur utvärderas integrationsarbetet?

3. Finns det en gemensam integrationsplan för skolorna eller skapas ”egna” planer på olika
skolor?

Moderaterna i Lindesberg

2020-02-07

Lillemor Bodman
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2020-09-03   

 Barn- och utbildningsnämndens ordförande 
Linda Svahn 
0581-810 28 
Handläggarens e-post@lindesberg.se 

 KS 2020/46-4 
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Svar på interpellation av Lillemor Bodman (M) om hur 

integrationsarbetet ser ut i Lindesbergs kommuns skolformer 

Lillemor Bodman (M) har ställt en interpellation till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande Linda Svahn om hur integrationsarbetet ser 
ut i Lindesbergs kommuns skolformer. Hon har ställt följande frågor: 

1. Hur arbetar Lindesbergs kommuns olika skolformer konkret med 
integration? 

2. Hur utvärderas integrationsarbetet? 

3. Finns det en gemensam integrationsplan för skolorna eller skapas ”egna” 
planer på olika skolor? 

Svar på frågorna från Lillemor Bodman (M): 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 11 september 2017 att delta 
i Skolverkets riktade insats om nyanländas lärande. Detta arbete 
innefattar både förskola och grundskola. 

Inom ramen för detta arbete genomfördes en del förändringar för att 
förbättra undervisningen för nyanlända barn- och elever och elever med 
annat modersmål än svenska.  

Se bifogade bilagor för mer information om åtgärder inom ramen för detta 
arbete.  

När det gäller integrationsarbetet på gymnasieskolan Lindeskolan har jag 
bifogat gymnasiechefens redogörelse över det integrationsarbete som görs 
där. 

2. De insatser som genomfördes under insatsen från Skolverket redovisas i 
det systematiska kvalitetsarbetet. Bland annat redovisas resultaten i SVA 
(svenska som andraspråk) till barn- och utbildningsnämnden regelbundet. 

Ett flertal av de aktiviteter som genomförs på Lindeskolan redovisas vid 
olika tillfällen till barn- och utbildningsnämnden. 

3. Det finns en gemensam riktlinje antagen av barn- och utbildningsnämnden 
den 12 november 2018 som heter ”Riktlinjer för utbildning av barn och 
elever med migrationsbakgrund”. Denna är ett resultat av arbetet som 
gjordes i samband med arbetet med Skolverket. 

 

Linda Svahn (S) 
Ordförande i barn- och utbildningsnämnden 
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Bilagor: 

 
BUN 2017/172-12 Åtgärdsplan Lindesbergs kommun – riktade insatser för 
nyanlända elevers skolgång  
 
BUN 2017/172-18 Riktlinjer för utbildning av barn och elever med 
migrationsbakgrund 
 
BUN 2017/172-26 Slutredovisning om projektet ”Riktade insatser för 
nyanländas 
lärande” 
 
Sammanställning över integrationsinsatser Lindeskolan, Lindesberg 
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Riktlinjer för utbildning av barn och 
elever med migrationsbakgrund 
Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategi 
Plan/program 
›› Riktlinje 
Regler och instruktioner 

Dnr BUN 2017/172-18
2018-11-12
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Fastställt av: Barn- och utbildningsnämnden 
Datum: 2018-11-12 
För revidering ansvarar: Barn- och utbildningsnämnden 
För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Ledningsteam BUF 
Dokumentet gäller för: Barn- och utbildningsförvaltningen 
Dokumentet gäller till och med: 2022-11-30 
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Innehållsförteckning 
 

 

Syfte     4 

Mottagande, introduktion, individuell planering, 

Verksamheten och undervisningen, överlämnanden, 

uppföljning; 

Förskola     5-7 

Grundskola     8-12 

Gymnasiet     13-15 

Blanketter  
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Riktlinjer för Lindesbergs kommuns mottagning, 
introduktion och utbildning av barn och elever med 
migrationsbakgrund 
Riktlinjerna för Lindesbergs kommun har tagits fram under en riktad insats från 
Skolverket för att stärka utbildningen för nyanlända barn och elever samt barn och 
elever med annat modersmål än svenska. Alla chefer i barn- och 
utbildningsförvaltningen har varit delaktiga i framtagandet av riktlinjerna.  
 
Syftet med riktlinjerna är att erbjuda en likvärdig utbildning i kommunen för barn och 
elever med migrationsbakgrund. Den gemensamma utgångspunkten för alla som arbetar 
i barn- och utbildningsförvaltningen är att flerspråkighet är en resurs för såväl individen 
som samhället. Verksamheten ska ge förutsättningar för att utveckla en aktiv 
flerspråkighet. 
 
Vår verksamhet ska kännetecknas av ett interkulturellt och inkluderande arbetssätt. Det 
innebär att alla ser vikten av att barn och elever får ingå i en demokratisk gemenskap 
där olikheter ses som en tillgång. 
 
Riktlinjerna ska vara ett stöd för verksamheten och säkerställa likvärdigheten i 
utbildningen för barn och elever med migrationsbakgrund. 
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FÖRSKOLA 
Mottagande och introduktion  
När ett barn med migrationsbakgrund ska börja i förskolan ansöker föräldrarna om 
plats på vanligt sätt på hemsidan. När det gäller asylbarn med rätt till allmän förskola så 
skickar förvaltningen ut uppgifter från Migrationsverket till resp. förskolechef som 
ansvarar för att föräldrarna bjuds in till ett möte. Asylsökande föräldrar kan även själva 
ansöka via placeringsassistent. 
 
Vid placering av barn ska gruppens sammansättning beaktas där det är möjligt. Om 
andelen flerspråkiga barn kommer att överstiga 50% vid placeringen ska 
placeringsassistenten innan besked till föräldrarna avisera till förskolechef. Förskolechef 
tar i samråd med verksamhetschef fram åtgärder som t.ex. placering vid annan 
avdelning/förskola eller handlingsplan för arbetet. 
 
Inför inskolningen förbereder sig personalen genom att gå igenom dokumentet 
”Språkutvecklande arbetssätt när det finns flerspråkiga barn i gruppen” samt 
”Inskolning nyanlända barn-Välkommen till förskolan”. Dokumenten finns på G: >Barn 
och utbildning> Personal förskolor> Gemensamt material förskolor> Nya SKA-
dokument. 
 
Vid inskolningen kan avdelningen ta in någon av kommunens modermålspedagoger för 
förskolan. Det bekostas av enhetens egen budget. Modersmålspedagogen finns som stöd 
på avdelningen under inskolningen och fungerar som en brygga mellan föräldrar och 
personal samtidigt som modersmålspedagogen avlastar inskolningspedagogen med de 
ordinarie uppgifterna på avdelningen. Det är inte modersmålspedagogen som ska knyta 
an till barnet, det är viktigt att beakta. Det är förskolechef som tar beslut om att beställa 
modersmålpedagog.  

 

Individuell planering 
De enskilda barnens styrkor, intressen och behov kartläggs, se ”Gruppinventering 
terminsplanering”, och ligger till grund för avdelningens prioritering av mål och 
planering av genomförande av undervisningen. Dokumentet finns på G:> Barn och 
utbildning> Personal förskolor> Gemensamt material förskolor> Nya SKA-dokument. 
 
Inför utvecklingssamtal bjuder ansvarig pedagog in föräldrarna. På språken ryska, 
engelska, arabiska och somaliska finns foldern för inbjudan översatt. Dokumentet finns 
på G:> Barn och utbildning> Personal förskolor> Gemensamt material förskolor> Nya 
SKA-dokument>utvecklingssamtal. 
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På utvecklingssamtal med flerspråkiga barn efterfrågas språkutvecklingen på 
modersmålet och dokumenteras på blanketten ”Frågor till föräldrarna om 
modersmålet”. Dokumentet finns på G:> Barn och utbildning> Personal förskolor> 
Gemensamt material förskolor> Nya SKA-dokument>utvecklingssamtal. Dokumentet 
kompletterar språkmatrisen. 

 

Verksamheten och undervisningen 
Förskolläraren ansvarar för undervisningen på förskolan, i det ingår att flerspråkiga 
barns modersmål och kulturidentitet ska stöttas i förskolan.  Alla som arbetar i förskolan 
ska ha ett interkulturellt förhållningssätt. Ett interkulturellt förhållningssätt handlar om 
en öppenhet mot den mångfald av språk och kulturer som barn och föräldrar 
representerar, alltså att se på flerspråkighet som en kompetens, en rikedom. På 
förskolan får barnen använda alla sina språk. 
 
Detta innebär att alla som arbetar i förskolan 

• är nyfikna och visar viljan att lära känna barnens hemkulturer och språk 

• kommunicerar och samverkar med föräldrar och barn om deras erfarenheter, 
åsikter och värderingar kring barnuppfostran och utbildning  

• har en positiv attityd till det mångkulturella samhället  

• har en förmåga att kunna betrakta den svenska och den etniska identiteten ur ett 
globalt perspektiv 

En av förskolans viktiga lärmiljöer är barngruppen. Där sammansättningen av gruppen 
inte möjliggör de bästa förutsättningarna för barnens språkutveckling ska förskolechef 
ta fram en handlingsplan för hur verksamheten ska stöttas, t.ex. modersmålspedagog, 
utökad vistelsetid, utökad planeringstid mm. Det är viktigt att verksamheten är 
åldersadekvat oavsett barnet språkkunskaper i svenska. 
 
Det grundläggande arbetssättet i förskolan är inkludering. Planering och anpassningar 
görs utifrån att alla barn ska ges möjlighet att delta i förskolans verksamhet. 
 
På de avdelningar där det finns en större grupp barn från samma språkgrupp kan 
förskolechef välja att bemanna med någon av modersmålspedagogerna. Där det handlar 
om färre eller enskilda barn i ett språk där vi har modersmålspedagoger kan 
förskolechef beställa modersmålspedagog efter behov för kortare perioder.  
 
I kommunen finns två SKUA-utvecklare (Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt) 
som kan stötta och utbilda personal eller arbetslag efter behov. Deras insats planeras av 
förskolechef och verksamhetschef. Modersmålspedagogerna kan även användas för att 
öka kunskapen i arbetslaget om språk och kultur på t.ex. APT och studiedagar. Detta 
bekostas av enheten. 
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Överlämnanden 
Nyanlända och flerspråkiga barn som ska börja skolan överlämnas på samma sätt som 
övriga barn. Se överlämnandeplanen som finns på G:> Barn och utbildning> Personal 
förskolor> Gemensamt material förskolor> Nya SKA-dokument> överlämnandeplan 
förskola-förskoleklass. 
 

Uppföljning 
I det systematiska kvalitetsarbetet är det viktigt att rutiner och arbetssätt följs upp och 
utvärderas.   
 
Vid introduktion av nyanställda, både för medarbetare och förskolechefer, är det viktigt 
att riktlinjerna påtalas och att tillhörande dokument gås igenom. 
 
Flerspråkiga vikarier som anses kunna fungera som modersmålspedagoger erbjuds 
utbildning i förskolans läroplan, ICDP och språk och kunskapsutvecklande arbetssätt av 
SKUA-utvecklarna. Verksamhetschefen tar beslut om när utbildningen ska genomföras, 
vilka språk som behövs och hur många som ska utbildas. 
 
En gång om året samlar SKUA-utvecklarna ihop de som nyanställts senaste året och 
utbildar dessa i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8 
 

GRUNDSKOLA 
Mottagande och introduktion 
En elev räknas som nyanländ om hen har påbörjat sin utbildning här i Sverige efter 
höstterminens start det kalenderår då hen fyller 7 år. En elev anses inte längre vara 
nyanländ efter 4 års skolgång här i landet. 
 
Blankett Ansökan grundskola finns på  G:\Stab\Barn\Grundskola F-9\Rutiner och 
blanketter\Nyanlända elever\Blanketter.  Blanketten finns också på kommunens 
hemsida. Ifylld blankett lämnas till respektive skolas expedition. För att skolan ska 
skriva in en elev krävs att vårdnadshavare ansöker om skolgång om eleven ej är 
folkbokförd. 
 
Blanketten Inskrivning av nyanländ elev med tillhörande checklista ska användas för att 
säkerställa att alla rutiner följs. Blankett finns på G:\Stab\Barn\Grundskola F-9\Rutiner 
och blanketter\Nyanlända elever\Blanketter. 
 
Rektor ansvarar för att kontakt tas med eventuell överlämnande skola. 
 
Om eleven inte har någon tidigare skolgång i Sverige, eller att kartläggning inte tidigare 
skett, genomför skolenheten kartläggningar. 

https://bp.skolverket.se/web/kartlaggningsmaterial/start  
 
Vid kartläggning användes tolk på elevens starkaste språk. I första hand anlitas 
kommunens modersmålslärare. Minst en lärare som man bedömer kommer att vara i 
elevens skolvardag ska delta vid kartläggningen. 
 
Kartläggningsresultatet ligger till grund för klassplaceringen som skall vara gjord senast 
två månader efter att eleven tagits emot. 
 
Specialpedagog/ämneslärare överväger om kartläggning 3 (ämneskartläggning) bör 
genomföras. Kartläggningen kan med fördel ske i grupp. 
 
Rektor tillser att elevens mottagande sker så att den sociala utvecklingen kan komma 
igång på ett bra sätt, t.ex. genom ett faddersystem eller annat. 

 

Individuell planering 
För alla nyanlända elever ska dokumentet individuell studieplan upprättas. Blankett 
finns på G:\Stab\Barn\Grundskola F-9\Rutiner och blanketter\Nyanlända 
elever\Blanketter På varje skola säkerställer rektor att detta sker. Planen ska vara ett 
levande dokument som uppdateras och revideras kontinuerligt. Rektor eller av rektor 
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utsedd person har alla elevers planer sparade elektroniskt välstrukturerat. Vid 
stadieövergångar skickas dokumentet vidare till mottagande rektor.  
 
Rektor eller den av rektor utsedd ser till att dokumentet följs upp kontinuerligt. Mentor 
skall alltid vara inblandad. 
 
F-5 använder denna blankett från och med ht-18 åtminstone för alla elever som kommer 
nya till skolan.  
 
För år 6-9 upprättas blanketten för samtliga nyanlända.  

 

Förberedelseklass 

Rektor beslutar om plats i eventuellt förekommande förberedelseklass med kontinuerlig 
uppföljning av elevens utveckling för att eleven så snart som möjligt ska succesivt 
slussas ut i ordinarie undervisningsgrupp i alla ämnen, dock senast efter två år. 

Rektor kan besluta om prioriterad  timplan under högst ett år, blankett finns på 
G:\Stab\Barn\Grundskola F-9\Rutiner och blanketter\Nyanlända elever\Blanketter. 
Eleven får under denna tid inte ges mindre undervisningstid totalt än andra elever i 
samma årskurs. 

Om eleven efter ett år med prioriterad timplan fortfarande behöver särskilt stöd krävs 
beslut om särskilt stöd som för alla elever. 

 

Svenska som andraspråk (sva) 

Rektor beslutar om elevens deltagande i sva undervisning.  Beslut om sva finns på 
G:\Stab\Barn\Grundskola F-9\Rutiner och blanketter\Nyanlända elever\Blanketter. 
Blanketten lämnas till expeditionsassistent för registrering i IST. Därefter förvaras den i 
elevakten. 

En målsättning är att eleven så snart som möjligt ingår i ordinarie svenskundervisning 
fast med kursplanen för sva om inget annat beslutas. I vissa fall är det mer gynnsamt för 
eleven att läsa sva tillsammans med enbart sva elever, detta brukar gälla elever som helt 
nyligen kom till Sverige. Finns en sva-pedagog ska hen delta i planering, genomförande 
och bedömning på det sätt som gynnar elevens kunskapsutveckling bäst. 

 

Modersmål 

Vårdnadshavarna ges möjlighet att ansöka om modersmål från och med åk 1 enligt 
information på kommunens hemsida. Blanketten fylls med fördel i på 
inskrivningssamtalet. Vid skolbyte skall ny ansökan göras.  

Ytterligare information finns på blanketten. 
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Blankett finns på 
https://www.lindesberg.se/omsorgochhjalp/blanketter.4.7b6fa22b16320ddb8aa11d6.
html  

eller G:\Stab\Barn\Grundskola F-9\Rutiner och blanketter\Nyanlända 
elever\Blanketter 
 
För att kunna hålla ordning på våra grupper så är det viktigt att modersmålsläraren 
kräver in uppsägning av modersmålet om eleven inte kommer till lektion. Blankett finns 
på 

https://www.lindesberg.se/omsorgochhjalp/blanketter.4.7b6fa22b16320ddb8aa11d6.
html eller G:\Stab\Barn\Grundskola F-9\Rutiner och blanketter\Nyanlända 
elever\Blanketter 

 

Studiehandledning 

En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det. (5 kap. 4§ 
skolförordningen samt i 8 kap. 5§ gymnasieförordningen) 
 
Om elevens svenskkunskaper gör att hen inte kan följa ordinarie undervisning så har 
eleven rätt att få stöd i form av studiehandledning på sitt modersmål om hen riskerar att 
inte uppfylla kunskapskraven. 
 
Skolan har i uppdrag att organisera undervisningen för elever med ett annat modersmål, 
så eleverna får förutsättningar att utveckla kunskaper i skolans alla ämnen, samtidigt 
som de lär sig det svenska språket. 
 
Identifiering av behov av studiehandledning kan göras av ämneslärare, special pedagog 
eller mentor. Viktigt är att eleven är införstådd med vikten av insatsen. 
 
En gång per termin ansvarar rektor att en inventering görs på skolan. Blanketten 
inventering studiehandledning fylls i.  Mentor, annan utsedd pedagog och/eller 
specialpedagog bistår rektor med ifylld inventering som underlag för att kunna 
prioritera ämne och insatsens innehåll och tidsåtgång. Blankett finns på 
G:\Stab\Barn\Grundskola F-9\Rutiner och blanketter\Nyanlända elever\Blanketter. 
När rektor fått besked från MOI om vilka tider och studiehandledningsspråk man fått 
beviljat beslutar rektor om studiehandledning och planering för insatsen görs. 
 
Studiehandledning kan ske på olika sätt, individuellt eller i grupp, i klassrummet under 
pågående lektion eller i ett grupprum tillsammans med den eller de elever som ska 
handledas. Före, under eller efter lektion.  
 
För att komma fram till vilken modell som passar bäst för en viss elev är det viktigt att 
skolan bedömer elevens kunskaper i ämnet och att studiehandledaren informeras om 
hur läraren vill att studiehandledningen ska organiseras. 
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Läraren är ansvarig för undervisningen. För att studiehandledningen ska fungera väl och 
för att det ska vara ett stöd för eleven krävs det att läraren och studiehandledaren 
samarbetar. Studiehandledaren behöver ta del av planeringen innan 
studiehandledningstillfället för att kunna förbereda sig. 
 
De större enheterna listade nedan kan hantera ansökningarna om studiehandledning 
själva, medan mindre enheter och mindre språk hanteras av modersmålsenheten. 
 
Fröviskolan – arabiska  
Kristinaskolan – arabiska  
Björkhagaskolan – somaliska  
Stadsskogsskolan – arabiska, somaliska  
Hagabacken och Storåskolan – arabiska  
Vedevågs skola – arabiska 
 

 

Verksamheten och undervisningen 
Det grundläggande arbetssättet i grundskolan är inkludering. Planering och 
anpassningar görs utifrån att alla barn ska ges möjlighet att delta i grundskolans 
verksamhet. 
 
Viktigt är att alla inser att de nyanlända eleverna är att betrakta som alla andra elever i 
undervisnings- och klassammanhang. Som nyanlända kan dock eleverna ha större behov 
av stödåtgärder. 
 
Förutom återkommande betygsbedömning leder bevakning av elevens progression 
inom alla ämnen till en snar överflyttning från förberedelseklass till ordinarie 
undervisning. 
 
Alla skolenheter har dock inte förberedelseklass utan eleven går direkt in i ordinarie 
klass. 
 
Studiehandledning kan ske på olika sätt, individuellt eller i grupp, i klassrummet under 
pågående lektion eller i ett grupprum tillsammans med den eller de elever som ska 
handledas. Före, under eller efter lektion.  

För att komma fram till vilken modell som passar bäst för en viss elev är det viktigt att 
skolan bedömer elevens kunskaper i ämnet och att studiehandledaren informeras om 
hur läraren vill att studiehandledningen ska organiseras. 
 
Samtliga lärare utövar ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för att underlätta 
för alla elever i allmänhet men för nyanlända elever i synnerhet. 
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Pedagogerna strävar efter att använda sig av elevernas existerande kunskaper och 
tidigare erfarenheter för att skapa motivation och för att bekräfta elevens identitet. 
 
Modersmålslärare och studiehandledare används inte som tolk vid samtal med 
vårdnadshavare annat än på föräldramöten där de med fördel kan anlitas. 

 

Överlämnanden 
Individuell studieplan överlämnas då eleven byter stadie inom grundskolan. Inskrivning 
av nyanländ elev följer eleven via PMO. 
 
Dokumentation kring elevens kunskapsutveckling läggs in i IST lärande för att kunna 
användas vid överlämningar mellan skolenheter, stadier och till gymnasiet. 
 
Specialpedagogernas överlämnande från grundskola till gymnasiet formuleras på 
speciell blankett Överlämnandedokument som finns på Linnet. 

 

Uppföljning och utvärdering 
Studiehandledningen utvärderas av ämneslärare och studiehandledare regelbundet. 
Ämneslärare har därmed möjlighet att inhämta studiehandledarens synpunkter inför 
bedömningar. Viktigt är att fråga eleverna om insatsens betydelse. Studiehandledning 
utvärderas dessutom av arbetslag och skolenhet i kommande kvalitetsrapporter. 
 
Betygsläget i sva utvärderas återkommande i bedömnings- och betygsmatriserna. 
 
Bedömning av ämnet modersmål förs in i IST-lärande av respektive modersmålslärare.  
 
Betyg i Modersmål utvärderas av modersmålsenheten efter varje läsår. 
 
Utvärdering sker även av förvaltningen och modersmålsenheten genom att studera hur 
snabbt de nyanlända eleverna når betygskriterierna på skolenheterna som funktion av 
hur länge de studerat i svensk skola. 
 
Den kunskapsbas som utvecklas inom området förs vidare till skolpersonal på varje 
skolenhet och framför allt till nyanställda lärare. 
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GYMNASIESKOLAN 
 

Mottagande och introduktion  
När elever med annat modersmål än svenska lämnar grundskolan och saknar 
behörighet till nationellt program är grundprincipen att eleven fortsätter sina studier på 
språkintroduktionen. Språkintroduktion är ett av de fem introduktionsprogrammen.  
 
Mottagande och inskrivning av elever som gått grundskola inom kommunen sker genom 
att personal på språkintroduktionen besöker respektive högstadieskola för 
överlämnande i slutet av vårterminen och lämnar sedan dessa uppgifter till 
administratören på IM.  Ansökan/inskrivning av ny elev på språkintroduktionen övrig 
tid sker via IM’s administratör.  
 
Överlämning inom kommunen sker genom att dokumentation kring elevens utveckling i 
grundskolan insamlas och färdigställs i IST lärande för att kunna användas vid 
överlämningar. Om inget överlämnande finns vid mottagandet görs en kartläggning av 
elevens kunskaper och kontakt tas med avlämnande skola om sådan finns utanför 
kommunen.  
 
Rektor för SI ansvarar för att kontakt tas med överlämnande skola om skolan är utanför 
kommunen. Saknar eleven tidigare skolgång i Sverige krävs att det genomförs en 
kartläggning på elevens starkaste språk med hjälp av tolk.  
 

Individuell planering 
När elever med annat modersmål än svenska lämnar grundskolan och saknar 
behörighet till nationellt program är grundprincipen att eleven fortsätter sina studier på 
språkintroduktionen. 
 
Utbildningen ska bedrivas i en omfattning som motsvarar heltidsstudier. För varje elev 
upprättas en studieplan som utgår från varje individs behov och intressen. Målet är att 
eleven ska nå behörighet till nationellt program. Om eleven anlänt sent till Sverige är 
målet att eleven ska förberedas för fortsatta studier, till exempel folkhögskola eller 
komvux, alternativt arbete.  
 
Elever ska kunna erbjudas praktik likväl som att läsa gymnasiekurser, om det anses 
gynna elevens fortsatta studier eller tillgång till arbete.  
 
Elever kan vara programintegrerade på nationella program trots avsaknad av betyg i sva 
åk 9, om rektor gör bedömningen att eleven kommer att klara av studierna på det 
nationella programmet och samtidigt läsa in betyget i sva.  När betyget i sva åk9 uppnås 
och eleven uppfyller de formella behörighetskraven för aktuellt program skrivs eleven 



 
 

14 
 

över till den utbildningen.  
 

Elever på nationellt program, med ett annat modersmål än svenska, ska informeras om 
att de kan välja att läsa sva istället för svenska. Dessa kurser likställs i 
gymnasiebehörigheten. Eleven får information om detta via en blankett som ska lämnas 
in till rektor, oavsett om man vill läsa sva eller inte. 
 
Ändringar i elevens individuella studieplan lämnas in via blanketten ”Elektronisk 
EHTunderlag” som finns i metorsmappen och beslut fattas av rektor.  
 

Modersmål 
Vårdnadshavarna ges möjlighet att ansöka om modersmål enligt information på 
kommunens hemsida. 
https://www.lindesberg.se/utbildningochbarnomsorg/modersmalhemsprak.4.5bdb4f1
5aa7bd64cdadee.html   
 
Ansökningsblankett för modersmål; 
https://www.lindesberg.se/omsorgochhjalp/blanketter.4.7b6fa22b16320ddb8aa11d6.
html  
 
Uppsägning av modersmål; 
https://www.lindesberg.se/omsorgochhjalp/blanketter.4.7b6fa22b16320ddb8aa11d6.
html  
 
Studiehandledning 
Studiehandledning på modersmålet regleras i 5 kap. 4§ skolförordningen samt i 8 kap. 
5§ gymnasieförordningen: En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven 
behöver det. 
 
Om en elev inte klarar att följa undervisningen på svenska har eleven rätt att få stöd i 
form av studiehandledning på sitt modersmål om eleven riskerar att inte nå 
kunskapskraven. 
 
Skolan har i uppdrag att organisera undervisningen för elever med ett annat modersmål, 
så eleverna får förutsättningar att utveckla kunskaper i skolans alla ämnen, samtidigt 
som de lär sig det svenska språket. 
 
När ämneslärare, modersmålslärare och studiehandledare samarbetar, så stödjer 
studiehandledningen på modersmål elevens kunskapsutveckling i olika ämnen på bästa 
sätt. 
 
Identifiering av behov av studiehandledning kan göras av ämneslärare, specialpedagog 
eller mentor. Viktigt är att eleven är införstådd med vikten av insatsen. 
 
Mentor och/eller specialpedagog bistår rektor med ansökningsblanketten som underlag 
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för att kunna prioritera ämne och insatsens innehåll och tidsåtgång. 
 
Studiehandledning kan ske på olika sätt, individuellt eller i grupp, i klassrummet under 
pågående lektion eller i ett grupprum tillsammans med den eller de elever som ska 
handledas. Före, under eller efter lektion.  
 
För att komma fram till vilken modell som passar bäst för en viss elev är det viktigt att 
skolan bedömer elevens kunskaper i ämnet och att studiehandledaren informeras om 
hur läraren vill att studiehandledningen ska organiseras. 
 
Läraren är ansvarig för undervisningen. För att studiehandledningen ska fungera väl och 
för att det ska vara ett stöd för eleven krävs det att läraren och studiehandledaren 
samarbetar. Studiehandledaren behöver ta del av planeringen innan 
studiehandledningstillfället för att kunna förbereda sig. Ämneslärarna tar själva kontakt 
med studiehandledarna.  
 

Verksamheten och undervisningen 
Undervisningen bygger på ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla ämnen 
för att utveckla elevens kunskap inom alla ämnes områden. På språkintroduktionen ska 
undervisning i så många grundskoleämnen som möjligt erbjudas på flera olika 
kunskapsnivåer för att möta elevernas behov.  
 
Elevers språk utvecklas i olika takt och därför sker en kontinuerlig uppföljning av 
elevens språkutveckling och även av kunskapsutvecklingen i de olika ämnena. 
 
 

Överlämnanden 
Dokumentation kring elevens utveckling i grundskolan insamlas och färdigställs i IST 
lärande för att kunna användas vid överlämningar mellan skolenheter och stadier. 
 
Specialpedagogernas överlämnande från grundskola till gymnasiet formuleras på 
speciell blankett ”Överlämnandedokument” som finns på Linnet. 
 
När en elev lämnar språkintroduktionen för att fortsätta sina studier i en annan 
kommun på deras språkintroduktion sker en överlämning av uppnådda kunskaper 
kopplade till kunskapskraven i respektive grundskoleämne.  
 
 

Uppföljning och utvärdering 
 
I det systematiska kvalitetsarbetet är det viktigt att rutiner vid mottagande, 
modersmålsundervisning, studiehandledning och undervisning i sva följs upp och 
utvärderas.   
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Vid introduktion av nyanställda, gäller både för lärare och rektorer, är det viktigt att 
riktlinjerna påtalas och att tillhörande dokument gås igenom.  
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UTVECKLINGSOMRÅDE 
 

Namn på utvecklingsområde  Styrning och utveckling av verksamheten 

Orsaker till problem 
inom utvecklingsområde 

Stor variation i personalens kunskap om nyanlända, lämpligt 
pedagogiskt förhållningssätt samt avsaknad av gemensamma 
rutiner och blanketter för dokumentation och uppföljning av 
elevernas rådande situation och kunskapsinhämtning.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RESULTAT OCH EFFEKTER AV 
INSATSERNA INOM UTVECKLINGSOMRÅDET 
 

Namn på insats (ange nummer och 
namn enligt överenskommelse) 

5.1 Gemensam policy för kommunen 

Målgrupper Förskolechefer, rektorer, förvaltning samt BUN. 
Implementeringen gäller hela personalen.  

Mål och förväntade effekter 

Målet är en gemensam plattform, ökad kunskap och en samsyn. 
Förväntad effekt är en likvärdig utbildning för nyanlända och ökad 
måluppfyllelse. 
 

Avvikelser 

Det lokala teamets insatser behövs för att genomföra 
implementeringen. Se Punkt 5.6 
Teamet bestod under 2018 av en verksamhetsutvecklare för 
grundskolan, en rektor för förskolan, en gymnasierektor och chefen 
för modersmålsenheten samtliga 10%. 
Under feb-Juni 2019 arbetade chefen för modersmålsenheten 20% 
med projektet då verksamhetsutvecklaren arbetat som rektor under 
perioden.   

Synliga förändringar 

Föreläsningarna och diskussionerna har gett ökad kunskap och 
början till en samsyn och gemensam plattform. Vi ser en ökad 
diskussion kring dessa frågor och en annan öppenhet för att 
diskutera problem/möjligheter. Detta har lett till spridning av goda 
exempel mellan enheterna och att samarbetet mellan till exempel 
grundskola och gymnasium har ökat kring dessa elever.  
Studiehandledarna vittnar om bättre kvalitet i kommunikationen med 
klass/ämneslärare. Modersmålslärarna blir allt oftare anlitade för att 
översätta information till vårdnadshavarna.  
Matematiklärare på högstadiet önskar assistans för att genomföra 
kartläggning 3 med sina nyanlända elever. 
Av BUN fastslagna “Riktlinjer för utbildning av barn och elever med 
migrationsbakgrund” ger gemensamma rutiner och blanketter och 
uppfattas av personalen som underlättande i det dagliga arbetet. 
Blanketterna har lett till att överlämnandet mellan grundskola och 
gymnasium är enhetligt och innehåller mer information kring varje 
elev. 
Utökad kartläggning steg 3 i kommunen. 
Uppföljning i rektorsgruppen och i kvalitetsrapporter 
Ökad måluppfyllelse för nyanlända 2019 jmf med 2017 och 2018. 
Resultatet från de fyra senaste åren kan ses i rapportens inledning. 
En klar ökning av meritmedelvärde för elever med migrations 
bakgrund och även för delgruppen nyanlända under perioden.  
Barn- och utbildningsnämnden har tagit ansvar för problemet med 
barngruppernas sammansättning som bostadssegregationen skapat 
genom att ta beslut om att gruppsammansättning går före föräldrars 
önskemål om förskola. Nu har förskolecheferna möjlighet att 
motverka segregationen mellan förskolorna i Lindesberg. 

Delaktighet i uppföljning 

Efter föreläsningarna som hittills varit har gruppen utvärderat och 
kommit med förslag på hur nästa föreläsning ska vara och påverka 
innehållet. Utvärderingarna har även skickats till föreläsaren för att 
anpassning ska kunna ske. 
 
Vid uppföljningen 190517 som genomfördes med rektorerna och 
biträdande rektorer framkom att; 
Riktlinjerna bidrar till en mer likvärdig skola i kommunen.  
“Individuella studieplaner för nyanlända” används vid överlämnande 
till åk 7 och gymnasiet. 



 

 

De olika insatserna och föreläsningar för samtliga kommunens 
lärare har ökat medvetenheten hos personalen och förbättrat 
inkludering och fokus på kunskapskrav för nyanlända.  
I förskolechefernas enkät framkommer att arbetet med riktlinjerna 
har gett en samsyn på hur mottagande och arbete med nyanlända 
barn kan utvecklas. 

Fortsatt utvecklingsarbete 

Stratsys kommer att användas för att göra dokumenten 
tillgängligare och påvisa vilka mål och dokument vi har.  
Behov av uppdatering av vissa dokument framkom vid utvärdering 
190517 och det lokala teamet har beslutat att riktlinjerna och 
dokumenten ska gås igenom och uppdateras årligen. 
Justering av dokumenten ägde senast rum 191017 i samarbete 
med förvaltning, skolenheternas rektorer, SVA lärare och andra 
nyckelpersoner i hanteringen av elever med migrationsbakgrund. 

  
 

Namn på insats (ange nummer och 
namn enligt överenskommelse) 

5.2 Förskola projektledare uppbyggnadsfas 

Målgrupper  Förskolans personal 

Mål och förväntade effekter 

Målet har varit att få underlag och förslag för beslut om riktlinjerna. 
Ett annat mål har varit att ta fram och sprida framgångsrika 
arbetssätt för att ge goda förutsättningar för nyanlända barns 
framtida skolframgångar. 

Avvikelser Två projektledare på vardera 20% har tillsatts istället för en person 
på 40%. 

Synliga förändringar 

Projektledarna har lett arbetet och kontinuerligt träffat 
förskolecheferna för att hålla dem informerade (och engagerade). I 
utvärderingsenkäten uppger förskolecheferna att de ser en större 
samsyn/gemensam grund både i chefsgruppen och i 
personalgruppen. Förskolecheferna jobbar med medvetet. 

Delaktighet i uppföljning Enkät till förskolechefer 

Fortsatt utvecklingsarbete 

Projektledarna jobbar vidare med Språk- och kunskapsutvecklande 
arbetssätt (SKUA) och med nya uppdrag som kommit fram i och 
med framtagandet av riktlinjerna. Deras kartläggning och förslag till 
organisation för modersmålsstöd och språkstödjande arbetssätt i 
förskolan har inlemmats i riktlinjerna.  
Projektledarna har förlängts enligt senaste överenskommelsen till 
sista december 2019 pga av att inte SKUA har avslutats. 

 
 

Namn på insats (ange nummer och 
namn enligt överenskommelse) 

5.2 Förskola projektledare uppbyggnadsfas- förlängning 
HT2019 

Målgrupper  Förskolans personal 

Mål och förväntade effekter 

Målet har varit att få underlag och förslag för beslut om riktlinjerna. 
Ett annat mål har varit att ta fram och sprida framgångsrika 
arbetssätt för att ge goda förutsättningar för nyanlända barns 
framtida skolframgångar. 

Synliga förändringar 
Projektledarna har under hösten slutfört de uppdrag som låg inom 
projektet samt arbetat fram en plan om hur aktiviteterna i våra 
riktlinjer ska kunna genomföras efter projektets slut. 

Fortsatt utvecklingsarbete 

Från och med januari 2020 finansieras projektledarna under titeln 
SKUA utvecklare av statsbidrag för språkutveckling i förskolan samt 
egna medel. Insatsen har utvärderats av rektorerna och vi har sett 
att aktiviteterna i riktlinjerna leder till högre kvalitet och bättre 
likvärdighet. 



 

 

 

Namn på insats (ange nummer och 
namn enligt överenskommelse) 5.4 Samordning studiehandledning 

Målgrupper Studiehandledarna samt klass-, ämneslärare i kommunen  

Mål och förväntade effekter 
Kartläggning av hur kontakten mellan klass-, ämneslärare och 
studiehandledare fungerar för att kunna föreslå förbättrad 
organisation till respektive rektor på enheterna. 

Avvikelser  

Synliga förändringar 

Inventering av tillvägagångssätt på de olika 7-9 enheterna är 
genomförd. En sammanställning av resultatet har dragits för 
samtliga rektorer och samtliga studiehandledare. 
Vissa goda idéer har diskuterats att användas på flera enheter t.ex. 
schemalagd tid för kommunikation mellan studiehandledare och 
ämneslärare. 
Studiehandledare i de största språken, arabiska och somaliska, har 
fått utökad tid på de stora enheterna för att underlätta 
kommunikation med lärarna.  
En lista på skolenhetens modersmålslärare och studiehandledare 
med bilder och kontaktinformation har upprättats och skickats ut till 
enheternas arbetslag. 
Modersmålslärarna anlitas allt oftare vid översättning av 
informationsblad. 
Studiehandledarna efterfrågas allt oftare till lovskolor och riktade 
insatser till nyanlända elever.  
Bättre samarbete mellan ämneslärare och studiehandledare på 
gymnasiet då studiehandledare och ämneslärare varit schemalagda 
i en studieverkstad samtidigt. Detta ökade studiehandledarnas 
delaktighet på övriga lektioner på enheten.  

Delaktighet i uppföljning 

Inventering av studiehandledningsbehov upprättas varje termin och 
ger goda möjligheter till att styra kommunens 
studiehandledarresurser där de behövs bäst. 
Vid utvärdering med samtliga rektorer 190517 framkom att schema 
för studiehandledningen bör vara fastställd innan terminsstart på 
alla enheter. 

Fortsatt utvecklingsarbete 

Schemaläggning av studiehandledning inför terminsstart samt 
färdigställande av dokument innehållande enhetens 
modersmålslärare och studiehandledare, deras bild, tider och 
kontaktuppgifter. Öka andelen elever från nationella program som 
tar hjälp av studiehandledare. 

 
 

Namn på insats (ange nummer och 
namn enligt överenskommelse) 5.5 Inspirationsdag 

Målgrupper 
Samtliga lärare i grund- och gymnasieskolan deltog tillsammans 
med lärare från grannkommunerna.  
Föreläsare Tamar Ucar och Anna Karlefjärd 180813. 

Mål och förväntade effekter 

Inspirationsföreläsningar med fokus på nyanlända och flerspråkiga 
elevers lärande. Vi hade sett ett behov av att få en ökad förståelse 
för på vilket sätt studiehandledarnas kompetens kan tas till vara, hur 
detta kan ske på bästa sätt för elevens kunskapsutveckling. Så den 
effekt vi ville uppnå var främst att lärarna skulle få en förståelse för 
vikten av samarbete, planering och uppföljning i tätt samarbete med 
studiehandledare. Vi ville också att det skulle bli “vida känt” att våra 
studiehandledare hade fått en omfattande kompetensutveckling så 
att förväntningarna nu kunde höjas. 



 

 

Avvikelser  

Synliga förändringar 

Rektorerna 190517: 
De olika insatserna och föreläsningar för samtliga kommunens 
lärare har ökat medvetenheten hos personalen och förbättrat 
inkludering och fokus på kunskapskrav för nyanlända. Samarbetet 
mellan studiehandledare och lärare har ökat.  

Delaktighet i uppföljning Föreläsningarna följdes upp med arbete i grupper samt utvärdering. 
 

Fortsatt utvecklingsarbete 

Föreläsningarna har skapat tankar och idéer som bearbetas på 
enheterna i det lokala kvalitetsarbetet. Tillexempel har man börjat 
arbeta på helt nya sätt med stödinsatser för att elever ska utveckla 
och komma ifatt i t.ex. matematik. Lärare har handlett och 
studiehandledare har arbetat tillsammans. Det har visat sig 
gynnsamt för både elever och studiehandledare. På alla skolor 
arbetar vi med insatsen STL och i den har studiehandledarna haft 
en given och viktig roll för att vi ska lyckas nå alla. 
Studiehandledarnas roll och värde behöver ofta aktualiseras i 
kvalitetsarbetet, då deras viktiga insats annars lätt kan 
marginaliseras eller till och med glömmas bort.  

 
 
 

Namn på insats (ange nummer och 
namn enligt överenskommelse) 

5.6 Fortsatt arbete i det lokala teamet 

Målgrupper 
Arbetet med implementering av riktlinjerna gäller all personal. 
I och med projektet med STL (se punkt 6.2) så utökas teamets 
insats till även under ht 19. 

Mål och förväntade effekter 

Helt implementerade riktlinjer samt stöd i genomförandet av STL 
utbildningen (Skrivande Till Lärande) för piloter och alla lärare på 
alla enheter i grundskolan.  
Väl genomfört kommer det att innebära större möjligheter för elever 
att effektivt kunna förstå syfte och mål i det aktuella ämnesområdet 
samt att kunna utveckla sin kommunikativa förmåga i samarbete 
med läraren och även andra elever. 
Den givna planeringen som klass/ämnesläraren presenterar i 
plattformen för STL, både för lektionen och för hela arbetsområdet, 
kommer att vara tillgängligt för studiehandledaren som snabbt kan 
sätta sig in i vilket stöd som behövs för aktuella elever. 

Avvikelser  

Synliga förändringar 

Nyanländas lärande är en aktuell fråga som diskuteras av rektorer 
och mellan rektorer från olika stadier. Dokumenten har använts vid 
överlämning. T ex “Individuell studieplan för nyanlända” med 
information om tidigare kartläggningar, anpassad studiegång, 
studiehandledning, innehåll i studievägledning har gett en mer 
fullständig bild av elevens fortsatta behov vid överlämning eller i 
fortsatta studier på samma skolenhet. 

Delaktighet i uppföljning 
Lokala teamet jobbar kontinuerligt med alla chefer inom BUF, på 
chefsdagar. Delaktigheten har varit stor och det gör att alla insatser 
är kända och väl förankrade i chefsgruppen. 

Fortsatt utvecklingsarbete 
Lokala teamet har beslutat att riktlinjerna ska gås igenom och 
revideras årligen. Genomgång av dokument och arbetssätt ska ske 
årligen med nyckelpersoner och rektorer, vilket ägde rum 191017. 

 



 

 

 
UTVECKLINGSOMRÅDE 
 

Namn på utvecklingsområde  Undervisning och lärande 

Orsaker till problem 
inom utvecklingsområde 

Nulägesbeskrivningen pekar på stora olikheter och förutsättningar 
för nyanländas lärande. Brister i kunskap om bemötande, språk och 
kunskapsutvecklande arbetssätt och kompetensbehov hos 
modersmålslärare och studiehandledare.  

 
 
RESULTAT OCH EFFEKTER AV 
INSATSERNA INOM UTVECKLINGSOMRÅDET 
 

Namn på insats (ange nummer och 
namn enligt överenskommelse) 6.1 Grundläggande utbildning av studiehandledare 

Målgrupper Studiehandledare i Lindesberg, Ljusnarsberg och Hällefors. 

Mål och förväntade effekter 

Mål är fördjupad kunskap om styrdokument, bättre insikt i 
kommunikation med elever och klass-, ämneslärare. Klargörande av 
roller för studiehandledarna samt praktiska övningar med 
ämneslärare. 

Avvikelser  

Synliga förändringar 
Studiehandledarna har fått fördjupade kunskaper och bättre kontakt 
med lärarna. Studiehandledarna redovisade ett verkligt fall med 
samarbete med klass-, ämneslärare. 

Delaktighet i uppföljning 

Även rektorer deltog på slutföreläsningen.  
På varje onsdagskonferens för 
modersmålslärarna/studiehandledarna tas goda exempel fram vad 
gäller genomförda studiehandledningsuppdrag. Respektive 
klass/ämneslärare särskilt goda insatser uppskattas personligen av 
chefen för studiehandledarna. 
Även problematik i kommunikation och även lektionsinnehåll 
diskuteras gemensamt i gruppen studiehandledare som kan ge 
varandra råd och tips för förbättring. Det kan vara lämplig metod i 
specifika fall. Studiehandledning före, under eller efter lektionen, 
eller sidor på nätet där det specifika ämnesområdet är översatt på 
aktuellt språk.   
Studiehandledarna genomförde under utbildningen ett verkligt 
studiehandledningsuppdrag i samarbete med ämneslärare på den 
enhet de vanligtvis arbetar. Ämneslärarna uttrycker i samtal att 
samarbetet har blivit mycket bättre efter utbildningen. 

Fortsatt utvecklingsarbete Studiehandledarna önskar ytterligare utbildning vilket kan ske till 
hösten 2020 – kanske i samarbete med grannkommunerna. 

 

Namn på insats (ange nummer och 
namn enligt överenskommelse) 

6.2 Skriva sig till lärande – fortsättning HT 2019 

Målgrupper 
Först de 16 ”STL piloterna”, sedan kommunens övriga lärare i 
grundskolan. 

Mål och förväntade effekter 

Att lärarna kan använda sig av skrivande till lärande i 
undervisningen, speciellt under rådande digitalisering. Ökad 
måluppfyllelse. Utvärderas av analysgrupp och lokala teamet maj 
2019 och maj 2020. 



 

 

Synliga förändringar 

Alla lärare på alla skolenheter har under hösten genomgått 4 
utbildningstillfällen med egna arbetsuppgifter enligt plan. 
Många lärare har kommit långt i att utnyttja digitala möjligheter till 
kommunikation med eleverna. Vissa lärare delar 
elevkommunikationen med studiehandledare. 
En skolenhet har presenterat hur detta har lett till högre 
måluppfyllelse för eleverna. 

Delaktighet i uppföljning 

Från och med HT 2019 delades lärarna upp i ämnesgrupper för att 
lättare kunna fokusera på egna ämnen i den dagliga verksamheten. 
En egen grupp skapades för modersmålslärarna/studiehandledarna 
som också samverkar inom sitt ämne och sina områden. 

Fortsatt utvecklingsarbete 

STL piloterna och förvaltningen har definierat innehållet på 
studiedagen 200330 som ägnas åt digitalisering och just skrivande 
till lärande. Samtliga skolenheter kommer att presentera bidrag och 
upparbetad lärdom för att delge varandra information. 
Försök med arabiska tangentbord kommer att genomföras under 
vårterminen och utvärderas vid terminsslutet. 

 
 

Namn på insats (ange nummer och 
namn enligt överenskommelse) 

6.3 Utbildning för utvecklare av SKUA (Fskl) fortsättning 
HT2019 

Målgrupper Förskolan 

Mål och förväntade effekter En tillgång för kommunen som kan användas i handledning till 
arbetslagen och fortbildning. 

Synliga förändringar 

Utbildningen till SKUA-utvecklare är slutförd och våra SKUA 
utvecklare arbetar enligt riktlinjerna för barn och elever med 
migrationsbakgrund som en resurs för alla förskolor i kommunen.  
Insatsen har utvärderats av rektorerna i förskolan, SKUA 
utvecklarna samt de arbetslag de jobbat med.  
Vi ser att intresset för flerspråkighet och språkstimulerande 
arbetssätt har ökat bland förskolans personal. 

 
 

Namn på insats (ange nummer och 
namn enligt överenskommelse) 6.4 Kulturidentitet i förskolan 

Målgrupper  All förskolepersonal 

Mål och förväntade effekter 
Gemensam kunskapsbas som i förlängningen ger möjlighet att 
omsätta våra riktlinjer i verksamheten. 

Avvikelser Inga 

Synliga förändringar 

Artikeln, föreläsningen och de efterföljande diskussionerna startade 
medvetenheten om projektet hos kommunens förskolepersonal. Det 
var första tillfället där vårt önskade synsätt uttalades till alla 
samtidigt och började göras gemensamt. Gav en bra grund inför 
fortsättningen av projektet. I utvärderingen svarade 86% av 
personalen att de efteråt i varierande grad hade använt kunskaper 
och insikter från föreläsningen i praktiken. Några angav att 
effekterna blivit större om diskussionerna efter hade följts upp bättre 
över tid. 95% av personalen svarade att föreläsningen var relevant 
för deras arbete. 

Delaktighet i uppföljning Enkät till all personal 



 

 

Fortsatt utvecklingsarbete 

I kartläggningen inför ÅP uppfattade vi att ett problem var att det 
inte fanns någon samsyn på nyanländas möjligheter och svårigheter 
och på vilket sätt man bäst stödjer deras utveckling. Under 
projektets gång har det befästs att det är det som är vårt största 
problem. Mycket arbete kvarstår innan vi lyckats påverka 
förskolekulturer och enskilda medarbetares synsätt.  

 
 
 
 

Namn på insats (ange nummer och 
namn enligt överenskommelse) 6.5 Flerspråkighet i förskolan 

Målgrupper  All förskolepersonal 

Mål och förväntade effekter Gemensam kunskapsbas som i förlängningen ger möjlighet att 
omsätta våra riktlinjer i verksamheten. 

Avvikelser Vi använde inte extern föreläsare utan vår språkgrupp med 
föreläsning och valbara workshops. 

Synliga förändringar 

En uppskattad dag enligt enkäten. Flertalet (93%) svarar att de 
använt dagens innehåll i sin verksamhet efter studiedagen. 
Förskolecheferna svarar i sin enkät att de ser en större 
medvetenhet hos personalen. Under workshops och föreläsningar 
med vår egen personal säger förskolecheferna att de fått förståelse 
för den kompetens som finns inom kommunen och hur de kan 
använda den. 

Delaktighet i uppföljning 
Enkät till all personal. 
Enkät till förskolechefer. 

Fortsatt utvecklingsarbete 

Förskolornas språkgrupp har utvidgats till att även innehålla 
specialpedagogerna och SKUA-utvecklarna.  
I riktlinjerna har vi skrivit in att SKUA-utvecklarna erbjuder 
handledning till aktuella arbetslag. Språkgruppen ger allmän 
fortbildning. 

 
 

Namn på insats (ange nummer och 
namn enligt överenskommelse) 6.6 Språkstimulerande arbetssätt i förskolan 

Målgrupper  All personal i förskolan 

Mål och förväntade effekter Gemensam kunskapsbas som i förlängningen ger möjlighet att 
omsätta våra riktlinjer i verksamheten. 

Avvikelser Inga 

Synliga förändringar 

Föreläsningen, artikeln och de efterföljande diskussionerna var 
viktiga för att starta diskussioner om hur vi gör praktiskt ute på 
förskolorna. Bland annat uppmärksammades att högläsning fått en 
mer undanskymd plats vilket efter studiedagen ändrades och 
“pratet” om språkutveckling för alla barn har tagit fart. I enkäten 
svarar 76% att de använt kunskaper och insikter från föreläsningen i 
sitt praktiska arbete. Specialpedagogerna har använt 
diskussionerna för att ta bort vår gamla(dåliga) språkmatris och 
ersätta den med ett stödmaterial när det finns oro för 
språkutvecklingen. 



 

 

Delaktighet i uppföljning Enkät till all personal. 
Enkät till förskolechefer. 

Fortsatt utvecklingsarbete 
Förskolornas språkgrupp har utvidgats till att även innehålla 
specialpedagogerna och SKUA-utvecklarna. Språkgruppen har ett 
övergripande ansvar för att stötta arbetslag i barns språkutveckling. 

 
 

Namn på insats (ange nummer och 
namn enligt överenskommelse) 6.7 Utbildning för flerspråkiga vikarier 

Målgrupper  Flerspråkiga vikarier som redan finns i vår verksamhet. 

Mål och förväntade effekter 
Öka förståelsen för uppdraget hos våra flerspråkiga vikarier. 
Vikarierna kan arbeta som modersmålsstödjare. 

Avvikelser Inga 

Synliga förändringar 

Deltagarna har i utvärderingen angett att de utvecklats mycket av 
insatsen. De känner större säkerhet och även stolthet över att deras 
flerspråkighet ses som en tillgång. 
Ute på förskolorna anger de arbetslag som haft 
modersmålsstödjarna att de ser ett större engagemang och att 
modersmålsstödjarna agerar med större säkerhet vilket även 
bekräftas i enkäten till förskolecheferna 

Delaktighet i uppföljning 
Enkät till de som ingått i utbildningen. 
Enkät till all personal. 
Enkät till förskolechefer. 

Fortsatt utvecklingsarbete 
Utbildningen kommer att genomföras för alla nya vikarier varje 
termin eller år beroende på behov. 
Nätverk har startat för modersmålsstödjarna. 

 

Namn på insats (ange nummer och 
namn enligt överenskommelse) 6.8 Utbildning för modersmålslärare och studiehandledare 

Målgrupper 
 Modersmålslärare och studiehandledare. 6 lärare på Gävle 
högskolan och 1 på Karlstads universitet läser 7,5 hp 
”Modersmålsundervisning”. 

Mål och förväntade effekter Fördjupade kunskaper i styrdokument och språkutvecklande 
arbetssätt. Högre måluppfyllelse. 

Avvikelser  

Synliga förändringar 
Bra samarbete mellan modersmålslärare. Bättre kunskaper i 
styrdokument och språkutvecklande arbetssätt. Alla 
modersmålslärarna planerar tillsammans i IST Lärande. 

Delaktighet i uppföljning 

Modersmålslärarna får tid till didaktiska samtal på konferenstid. 
Chefen för modersmålslärarna uppmuntrar modersmålslärarna att 
berätta och redovisa områden i utbildningen för hela gruppen. 
Chefen har följt upp betygsresultaten och kan konstatera att 
måluppfyllelsen i ämnet modersmål för åk 6-9 har ökat till 94% vt 
2019 jämfört med 89% ht 2018. Dessa resultat har lyfts fram och 
diskuterats i detalj med modersmålslärarna och samtliga rektorer 
har delgetts resultaten. 

Fortsatt utvecklingsarbete Modersmålslärarna ger omdöme i IST Lärande HT19. 
Studiehandledarna deltar i pågående STL utbildning. 



 

 

 
 

 

Härmed intygas att uppgifterna i denna slutredovisning är korrekta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linda Svahn 
Ordförande i BUN 
 
Lindesberg, 28/2 2020 
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Sammanställning över integrationsinsatser Lindeskolan, Lindesberg  
 
 

• Skol-IF 
På Lindeskolan har under flera år funnits möjlighet för alla att delta i Skol-IFs olika aktiviteter. Vilka 
aktiviteter som varit aktuella har under åren varierat. Idag finns det möjlighet att styrketräna en 
gång i veckan i Skol-IFs regi. Ca 8 elever deltar i styrketräning. Tidigare erbjudna aktiviteter: fotboll, 
dans och volleyboll.  

 

• Satsning mot nationellt program - SI 
Under flera läsår har skolan satsat på integration av elever till framförallt yrkesprogrammen (BA, 
BF, EE, FT, IN och VO). Idag sker detta arbete även mot studieförberedande program (EK, NA, SA, 
TE). Satsningen innebär att elever från SI, som i nära samarbete med språkintroduktionens 
samordnare/mentorer, ges möjlighet att starta nationellt program trots avsaknad av betyg i 
svenska språket. Eleven förutsätt under läsåret ha goda chanser att uppnå formell behörighet för 
att denna insats ska startas. Exempelvis fanns det en elev på EE läsåret 18/19. Läsår 19/20 ges fyra 
elever denna chans på IN. Det finns även enstaka elever på andra program, ex SA och ES. Alla 
bedömningar görs individuellt.  

 

• Integrerad i klass  
Elever som läser på språkintroduktionen och har goda kunskaper och betyg i något ämne läser 
ämnet de har godkända betyg i tillsammans med ett nationellt program. (Exempelvis elev från IMC 
läser engelska med Sam åk 1) 

 

• Livskunskap 
Sedan januari 2018 har Lindeskolan genomfört satsningar för att stärka elevers kunskaper kring 
svenska samhället, jämställdhet, sexualitet mm. Denna satsning benämns ”Youmo”.  
I satsningen har elever från språkintroduktionen deltagit i lektioner kring livskunskap. Lektionerna 
har jobbat utifrån ett dialogperspektiv.  
Med i denna satsning finns även Region Örebro som tillgodoser att en barnmorska finns med 
under lektionerna. I Youmogruppen ingår barnmorska, skolans kuratorer och projektledare som 
tillsammans med programsamordnare/mentorer från SI drivit Youmo under fyra terminer. Den 
femte har precis startats upp. Som en del i satsningen har bland annat elever från 
språkintroduktionen under en hel dag samarbetat med elever från samhällsprogrammet. 
 

• Assistent - språkintroelever 
Nafih Mawlod är anställd på skolan som assistent för SI och har som uppdrag att hjälpa elever att 
få möjlighet till en praktikplats. Genom att praktisera arbetslivet skapas ett större kontaktnät och 
ökar chanserna till sommarjobb och andra jobb efter praktikens avslutning. Nafih jobbar också för 
att vara en bro för nyanlända elever in i det svenska samhället.  

 

• Trygghetssamordnare på Lindeskolan 
Mikael Andersson jobbar som trygghetssamordnare på Lindeskolan. Mikael stöttar och guidar 
många ungdomar genom samtal och diskussioner. Mikael jobbar aktivt med gruppen nyanlända 
elever för att hjälpa dem på sin väg in i vuxenlivet. 
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• Samarbetspartners från civilsamhället 
Lindeskolans språkintroduktion har under flera år jobbat aktivt med olika samarbetspartners från 
civilsamhället. Ett väl uppbyggt samarbete finns med bland annat Rotary som ordnar/bekostar 
besök olika evenemang. Besöken görs tillsammans, elever och ”Rotaryaner”. I år kommer de bland 
annat besöka Galleri Ashley, Uttersberg och en allsvensk fotbollsmatch i Örebro där de också ges 
en föreläsning kring ”Vad innebär svenskt föreningsliv”. Rotary har under flera år praktiskt visat 
elever sopstationen och hur vår avfallssortering fungerar i Sverige. SI samarbetar med LIF 
Lindesberg och deras ”Roddargrupp”. Elever får möjlighet att se och lära olika delar i 
föreningslivet. Under många år har det funnits ett samarbete med Röda korset i Lindesberg. De har 
bland annat anordnat språkträffar och läxhjälp. 

 

• Samarbete andra program/klasser 
SI-elever ska tillsammans med NA18 gå på bio ”Den inbillade sjuke”. Elever från SI deltar i 
bokcirklar som anordnas på skolans bibliotek.   

 

• Enskilda projekt i samarbete med andra klasser 
Under flera år har Maria Boström drivit olika projekt där elever från SI har fått jobba med att möta 
andra elever i olika projekt. Allt från skapande, skrivande, bild m.m. 

 

• Friluftsdagar 
Vinterfriluftsdag och andra friluftsdagar är en viktig dag för integration. Elever väljer själva aktivitet 

och blandas med elever från hela skolan. 

 

• Studiebesök 
Lindeskolan anordnar flera studiebesök hos olika Folkhögskolor. Även andra studiebesök för att 

öka kunskapen kring samhällsorientering, ex slottet i Örebro, Stockholms slott, Riksdagen mm. 

 

• Mötesplatser på skolans område 
Sedan vårterminen 2019 har Lindeskolan aktivt arbetat med att förändra elevutrymmen för att 

skapa bättre platser för elever att mötas och studera. Elevutrymmen har förändrats i N-huset och 

en projektering är påbörjad i A-huset. Att skapa studie- och mötesvänliga utrymmen ger större 

möjligheter till möten och studiero.   

 

• Fördjupad info vid läsårsuppstart aug 2019 
Vid uppstart av läsåret 19/20 gavs all personal information från barnmorska för att synliggöra och 
tydliggöra problem för könsstympade tjejer. Elever med problem efter könsstympning finns i allt 
högre utsträckning på flera av skolans nationella program och språkintro. Kunskapen hos personal 
är viktig för att kunna lotsa elever till rätt hjälp.   
 

• Bildgrupper Kulturskolan Garnalia 
Kostnadsfri verksamhet med bildgrupper som träffas efter skoltid där deltagarna får lära sig olika 
tekniker inom bildkonst. Grupperna består av deltagare från flera olika länder. Grupperna ställer ut 
sina konstverk vid bland annat Lindesbergs bibliotek. Grupperna har bland annat tillverkat 
scenkulisser till musikaler uppsatta av Kulturskolan Garnalia.  
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• ArtCamp  
Många ungdomar har ett brett intresse av kultur och konstskapande. I ArtCamp får eleverna vistas 
i en kreativ miljö där de får kunskap och tillgång till olika digitala verktyg. ArtCamp är en 
mötesplats för elever med olika bakgrund och från olika kulturer.  
 

• Musik och dramagrupp för intellektuellt funktionsnedsatta  
En verksamhet som är specialanpassad för barn och ungdomar med funktions-nedsättning. Här får 
man arbeta med olika konstnärliga uttryck för att få nya verktyg att uttrycka sig och kommunicera 
med. Projektet utgörs av musik- och dramagrupper som är specialanpassade för elever i särskola.  

 
 
 
 

 

 
Staffan Hörnberg 
Gymnasiechef  
 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 23 (23) 
 Sammanträdesdatum:  
Kommunfullmäktige 2020-10-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§107/20   Dnr: KS 2020/46 

 

Interpellation från Lillemor Bodman (M) till Linda 

Svahn (S) om integrationsarbete i skolorna 
 
Beslut 

 
Interpellationen bordläggs.  
 
Ärendebeskrivning 

 
Lillemor Bodman (M) har inkommit med en interpellation till 
barn- och utbildningsnämndens ordförande, Linda Svahn (S).  
 

Interpellationen bordlades vid kommunfullmäktiges 
sammanträde i september. 

 
Förslag till beslut 

 
Interpellationen ställs och besvaras. 
 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 
Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår att ärendet bordläggs eftersom 
Lillemor Bodman (M) inte närvarar vid dagens sammanträde. 
 
_____ 
 
 

 
För kännedom 

Lillemor Bodman (M) 
 
 

 

 

 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 26 (26) 
 Sammanträdesdatum:  
Kommunfullmäktige 2020-04-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF §40/20   Dnr: KS 2020/46 

 

Interpellation från Lillemor Bodman (M) till Linda 

Svahn (S) om integrationsarbete i skolorna 
 

Beslut 

Interpellationen bordläggs. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Lillemor Bodman (M) har inkommit med en interpellation till 
barn- och utbildningsnämndens ordförande, Linda Svahn (S).  
 
Förslag till beslut 
 
Interpellationen ställs och besvaras. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 
Ordförande föreslår att interpellationen bordläggs. 
 
_____ 
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2020-11-17  KS 2020/243 

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

  

 

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

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

Kommunfullmäktige 
 

Interpellation från Tomas Klockars (M) om upprustning av 

Ölsjöbadets camping efter branden till kommunstyrelsens 

ordförande 

 
Förslag till beslut 
 
Interpellationen ställs och besvaras. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Tomas Klockars (M) har inkommit med en interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande Irja Gustafsson (S). Irja Gustafsson (S), har 
inkommit med skriftligt svar. 
 
 

 
 
 
 
Henrik Arenvang  Anna Lundström 
Förvaltningschef   Handläggare 
 
 
 
 
Bilagor: 

Interpellation 
Svar interpellation 
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2020-11-09 
Kommunstyrelsens ordförande 

Irja Gustafsson KS 2020/243-2 
0581-810 29 
Irja.gustafsson@lindesberg.se 
 Kommunfullmäktige 
 Tomas Klockars (M) 

Svar på interpellation ställd till kommunstyrelsens 

ordförande Irja Gustavsson 

Ställd av Tomas Klockars Moderaterna. 

Campingen är en fantastisk tillgång för invånarna och en 
reklampelare för hela kommunen, där håller jag helt med! 

Fråga: 
Hur ser tidsplanen för uppbyggnaden för Ölsjöbadet ut? 

Tidsplanen är att det ska vara klart till säsongen börjar i maj-2021. 

Fråga: 
Kommer det ske några förbättringar eller förändringar och i 
sådant fall vilka? 

Just nu pågår det diskussioner med försäkringsbolaget. Vilka ev 
förändringar och förbättringar som kan/kommer att göras är svårt 
att svara på just nu då inte ärendet är helt klart ännu.  

Samhällsbyggnadsförbundet har samverkan med en arbetsgrupp 
från Ramsberg. 

Irja Gustavsson. 
Kommunstyrelsens ordförande. 
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Till kommunfullmäktige i Lindesberg kommun

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Irja Gustavsson

2020-09-23 drabbades Ölsjöbadets camping av anlagda bränder på flera av byggnaderna
vilket resulterade i stor förödelse.

Campingen är en fantastisk tillgång för invånarna och en reklampelare för hela kommunen,
så arbetet med återuppbyggnad behöver vara färdigt inför säsongen 2021.

Jag vet att det inte finns några motsättningen mellan partierna att rusta upp campingen så
att säsongen 2021 kan öppna enligt plan, men för att undanröja alla tvivel vill jag ändå ställa
några frågor.

Mina frågor är:

Hur ser tidsplanen ut för återuppbyggnaden?

Kommer det att ske några förbättringar eller förändringar av anläggningen och i sådant fall
vilka?

Tomas Klockars Moderaterna Lindesberg
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