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Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 

Årsredovisning 2019 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

• Årsredovisningen för år 2019 antas 

• Årets resultat 34 523 486:95 kronor - överskott – förs till det egna 
kapitalet samt verksamheterna vatten och avlopp samt renhållning 
regleras mot respektive balansräkningsenhet enligt nedan: 

448 715:17 kronor tas i anspråk ur balansräkningsenheten för vatten 
och avlopp, 

3 309 551:17 kronor förs till balansräkningsenheten för renhållning. 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret överlämnar årsredovisningen för 2019 till 
kommunstyrelsen. 

Kommunens resultat uppgår till 35 523 486:95 kronor. I resultatet ingår 
resultaten för va-enheten med underskott på 448 715:17 kronor och 
överskott för renhållningsenheten med 3 309 551:17 kronor. 

Information om det ekonomiska resultatet och nämndernas resultat 2019 har 
lämnats vid kommunstyrelsens beredande den 25 februari 2020. 

Årsredovisningen har fått en ny struktur med anledning av den nya 
redovisningslagen som trädde i kraft 2019-01-01. Då detta är det första året 
enligt den nya lagstiftningen så kommer vi att fortsätta anpassningen till 
lagstiftningen utifrån den praxis som utvecklas och dessutom anpassa 
delårsrapport och årsredovisningen efter vår nya styrmodell. 

Nämndernas verksamhetsberättelser kommer fortsättningsvis att redovisas 
som meddelande till såväl kommunstyrelsen som till kommunfullmäktige. 
Utskottens verksamhetsberättelser har antagits av kommunstyrelsen 

Gunilla Sandgren 
Ekonomichef 

För åtgärd: 

Ekonomienheten 

För kännedom: 

Alla nämnder och förvaltningar 

Bilagor: 

Årsredovisning 2019. 
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1 Inledning

1.1 Detta är Lindesbergs kommun

Fakta om Lindesberg

Här bor 23 588 personer på en yta av
1 382,8 km² och är den tredje största

kommunen i Örebro län

De flesta av kommunens invånare bor i
någon av våra största tätorter

Lindesbergs styrkor

Den vackra Bergslagsnaturen

Varierad arbetsmarknad med stora och
små arbetsgivare (privata och

offentliga)

Mycket goda möjligheter att utöva
idrott och ”äventyrliga”

utomhussporter
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1.2 Majoritetsföreträdarnas kommentar 

Åter igen har ett år gått, där vi fortsatt vår resa med att utveckla Lindesbergs kommun. Det har varit 
ett annorlunda verksamhetsår, där vi gjorde justeringar för att ge förvaltningarna längre tid att jobba 
med besparingar. Tufft men nödvändigt! 

Vi har fortfarande förvaltningar som i sina verksamheter visar ett minusresultat. Tack vare lägre 
kostnader inom finansen klarar vi vårt resultatbra 2019.                                               

                                                       Vi har en budget i balans! 

Befolkningsmässigt ökade vi lite i kommunen ( +13 ), vilket är positivt men vi måste fortsätta med 
att få fler att stanna kvar i kommunen samtidigt som vi ska marknadsföra vår kommun för nya 
invånare. Det är ett måste för att vi ska kunna fortsätta utvecklas. 

Vi har bra kvalité på vård/ skola och omsorg men vi har utvecklingsbehov inom alla områden. 

Inom skolan är det fortfarande ökad måluppfyllelse som är och ska vara prioritet ett.  Tyvärr 
lyckades vi inte att uppfylla det. 

  Vård och omsorg står inför stora behov av kompetensförsörjning dom närmaste åren, här måste vi 
vara bra som arbetsgivare för att locka sökande till våra verksamheter. Heltidsresan är påbörjad som 
ett led i att kunna rekrytera inför framtiden. 

Den negativa företagsrankningen blev en överraskning som innebar att vårt arbete med att stärka 
företagsklimatet har inte fått den effekt vi önskat. Här måste arbetet intensifieras och utvecklas. 

 Våra bolag fortsätter lyfta vår kommun. Bergsparken blev klar för inflytning strax efter nyår, 
Gåsen blev färdigställt efter år av byråkrati, slut resultatet blev fantastiskt. Ambitionen att få igång 
byggnation av hyresrätter i Guldsmedshyttan/Storå och Fellingsbro är en utmaning som vi i 
politiken måste arbeta med, men intresset för nya lägenheter behöver växa för att detta ska bli 
verklighet.  

Lindes energi fortsätter med att bygga bort svagheter i ledningsnätet i sitt verksamhetsområde och 

investerar för morgondagens krav i anslutningar för mätning och laddning. Utsläpp av fossil 

koldioxid från värme har minskat med 86 % sedan 2010. 

Besök Linde har tagit över biografen, tillsammans med biogruppen har dom fortsatt sitt arbete, med 
att se till att vi kunnat se många bra filmer. Bolaget har även gått ur sina lokaler i Stripa. Badhuset 
genomgående upprustning av badbassängerna tog längre tid än planerat så en kompensation till de 
som löst årskort gjordes. 

  Investeringar som gjorts via Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen (SBB) i syfte att förbättra 
vägar, parker vatten och fritidssektorn är bla 

2,6 km ny beläggning på vägar, ogräs har bekämpats med hetvatten, lekplatser i Skottbackarna och 
Hällaboda är klara, Generationslekparken är invigd, Prästryggens camping har fått ett nytt 
servicehus. 

Gammelbo får sitt vatten från Ramsbergs vattenverk och Mårdshyttan har fått ett nytt reningsverk. 
Och Lindesbydammen är klar. 

Inom lokalvården har kemikalieförbrukningen minskat 36% från starten med kemikalifri städning. 
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Vi kommer fortsätta år efter år att utveckla vår kommun, den resan kan vi bara göra om vi tror på 
kommunen och är goda ambassadörer! 

 

Ett stort tack till alla medarbetare, förtroendevalda för det fina arbete som utförts under 2019. 

          

             Irja Gustafsson                                                 Jonas Kleber 

Kommunstyrelsens Ordförande                           Kommunstyrelsens Vice Ordförande 
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1.3 Årets verksamhet i korthet
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1.4 Årets ekonomi i korthet 

 

  

 

  

 

  



  

Kommunfullmäktige, Årsredovisning 8(67) 

100 kr som betalas i skatt till Lindesberg kommun under 2019 användes så här: 
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2 Förvaltningsberättelse 

2.1 Översikt över verksamhetens utveckling 

Den kommunala koncernen redovisade ett resultat på 1,7 Mnkr för verksamhetsåret 2019. I 
tabellen nedan visas en översikt över verksamheten utveckling de senaste fem åren. 

Koncernen 

Koncernen 2019 2018 2017 2016 2015 

Verksamhetens 
intäkter (Mnkr) 

661,6 701,4 504,1 712,1 633,3 

Verksamhetens 
kostnader (Mnkr) 

1978,4 1 987,2 1 727,5 1 866,2 1 641,7 

Årets resultat (Mnkr) 1,7 108,5 -16,6 87,8 112,3 

Soliditet (%) 24,71 24,3% 26% 25,5 % 24 % 

Soliditet inklusive 
pensionsförpliktelse 
(%) 

9,82 % 9,46 % 6,54 % 4,01% -0,45% 

Investeringar (netto) 
(Mnkr) 

358,3 630,7 342,5 150,7 167,6 

Självfinansieringsgrad 
(ggr) 

0,4 0,5 0,4 1,7 1,6 

Långfristig låneskuld 
(Mnkr) 

1 982,3 1 842,0 1 590,0 1 465,8 1 347,4 

Investeringar/ 
invånare (kr) 

15 190 26 752 14 505 6 347 7 113 

Kommunen 

Kommunen 2019 2018 2017 2016 2015 

Antal invånare 23 588 23 575 23 613 23 744 23 562 

Kommunal 
skattesats(kr) 

22,30 22,30 22,30 22,30 22,30 

Verksamhetens 
intäkter (Mnkr) 

351,3 368,2 375,2 406,5 371,9 

Verksamhetens 
kostnader (Mnkr) 

1 803,7 1 767,2 1 759,9 1 726,9 1 544,9 

Årets resultat (Mnkr) 34,5 48,7 36,2 56,3 86,5 

Soliditet inklusive 
pensionsförpliktelser 
(%) 

18,38 % 14,01 % 7,25 % 2,08 % -7,08 % 

Investeringar (Mnkr, 
netto) 

54,4 82,3 50,9 30,3 36,6 

Självfinansieringsgrad 
(ggr) 

1,3 1,0 1,5 -217 % 453 % 

Långfristig låneskuld 
(Mnkr) 

9,6 12,8 15,3 17,5 12,2 

Antal anställda 1 845 1 783 1 811 1 838 1 785 
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Resultatet för år 2019 med 1,7 Mnkr för den kommunala koncernens verksamheter, är 
svagare än föregående år. Det svagare resultatet beror främst på att de kommunala bolagen 
totalt sett har ett sämre resultat 2019 jämfört med 2018 med 107 Mnkr, kommunens resultat 
är även det lägre med 14 Mnkr. 

Förklaringen till det svagare resultatet beror främst på att det har skett nedskrivningar inom 
bostadsbolagen samt underskott inom barn- och utbildningsförvaltningen som avser till stor 
del avslag från Migrationsverket och inom socialförvaltningen finns det största underskottet 
inom vård och omsorg. 

Utvecklingen av åldersstrukturen fram till år 2029 i åldrarna 6–18 år och 80-w år i 
kommunen kommer att vara en utmaning då de ökar samtidigt som de i arbetsför ålder 
minskar. 

Soliditeten inklusive pensionsförpliktelser är 9,82 procent för koncernen och 18,38 procent 
för kommunen. Jämför man kommunens soliditet med liknande kommuner så förhåller vi oss 
på samma nivå, jämfört med riket så ligger vi lägre. De stora investeringarna de senaste tre 
åren avser nybyggnation av bostäder, ridhus, gruppbostad inom LSS, investeringar inom VA-
kollektivet samt byggnation av ny väg i Frövi. De stora investeringarna inom bostadsbolaget 
har till stor del finansierats genom ökad upplåning. Den långfristiga låneskulden har därför 
ökat med 635 Mnkr de senaste fem åren. Kommunens långfristiga låneskuld avser finansiell 
leasing av bilar och har minskat de senaste åren. 

Självfinansieringsgraden för koncernen har försämrats sedan år 2016 vilket innebär högre 
upplåning vilket kan leda till att finansiella risken i koncernen ökar. 

  

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

 

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

Omvärldsrisker 

Det som händer i omvärlden påverkar förväntningar, behov och möjligheter i den kommunala 
verksamheten. 

SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) prognoser har sedan december 2017 utgått från att 
högkonjunkturen skulle kulminera 2018 och följas av vikande sysselsättning någon gång 
under 2019 och 2020. Signalerna blir nu allt tydligare på att konjunkturen mattas av, det 
framgår både av förtroendeindikatorer och sysselsättningsstatistiken. Sverige har de senaste 
åren gynnats av stark export, bland annat av kronförsvagningen. Nu börjar dock 
världskonjunkturen vika på grund av den osäkerhet som råder kring bland annat Brexit och 
handelskrig. 

Demografin kommer att ställa höga krav på kommunernas finansiering av verksamheterna 
kommande år. Vid ett oförändrat välfärdsåtagande skulle gapet mellan intäkter och kostnader 
öka till 90 miljarder kronor år 2026. Skälet är att kostnaderna per invånare för barn, unga och 
äldre är så pass mycket högre än befolkningen i arbetsför ålder. Dessutom kommer största 
delen av intäkterna från skatt på arbete, och den arbetsföra delen av befolkningen ökar 
väsentligt långsammare. Förutom trycket på demografin, framförallt det växande antalet äldre 
och yngre, måste kommunerna hantera konsekvenserna av att staten drar ned på sina 
resurser på ett sätt som övervältras ansvaret till kommunerna (SKR:s ekonomirapport 
oktober 2019). 

Utvecklingen av skatteintäkterna 2019 har varit lägre än nettokostnadsutvecklingen i 
Lindesbergs kommun vilket är negativt för ekonomin på långsikt. 

 

Befolkningsutveckling 

I länet ökade befolkningen under 2019 med 2 553 personer. De tre samarbetskommuner i 
norra länsdelen (Hällefors, Nora och Ljusnarsberg) där minskade befolkningen i Ljusnarsberg 
och Nora med 75 respektive 11 personer medan i Hällefors ökade det med 30 personer. 

I Lindesbergs kommun ökade befolkningen med 13 personer. Antalet invånare uppgick till 
23 588 st. 

Födelsenettot blev -40 personer, inrikes flyttningsöverskott slutade på -148 och 
invandringsöverskottet blev +200 personer och så har det sett ut de senaste åren. 
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Arbetsmarknad  

Den totala arbetslösheten har sjunkit de tre senaste åren men under 2019 har arbetslösheten 
ökat både i kommunen och regionen. Det är stora skillnader mellan olika grupper, där 
arbetslösheten för utrikesfödda och ungdomsarbetslösheten sticker ut jämfört med regionen. 
Det är andelen personer i program med aktivitetsstöd bland de utrikes födda som är betydligt 
högre i Lindesbergs kommun än i regionen. När det gäller ungdomsarbetslösheten så är det 
både de öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd som är högre för 
kvinnor, för män är det den öppna arbetslösheten som är högre än regionen. 

 

  

 

  

Verksamhetsrisker 

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. Det behövs fokusera på att få nuvarande medarbetare att 
vilja fortsätta utvecklas hos oss i kommunen samtidigt som flera väljer att arbeta hos 
Lindesbergs kommun. Från 2019 kan medarbetare välja att använda friskvårdstimme eller 
friskvårdsbidrag. 
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Samtidigt som det är svårt med personalförsörjningen ökar vårdbehovet inom äldreomsorgen 
vilket kan leda till kvalitetsrisker. I framtiden kommer det att finnas behov av nya boenden för 
att förhindra att kostnaderna för medicinskt färdigbehandlade blir kostsamma. 

Åldrande och eftersatta anläggningar och byggnader i kommunen medför att underhåll och 
investeringar kommer att bli stora i framtiden, det gäller bla Va-anläggningar, gator, 
belysning. 

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. 

Dagens elever lever i ett alltmer digitaliserat samhälle och därför behöver även Lindesbergs 
kommun skolor utveckla digitala lärmiljöer. Även om skolans digitalisering kan upplevas som 
tekniktung handlar den främst om att förändra arbetssätt och förbättra resultaten. 
Regeringen har nyligen beslutat om förändringar i styrdokumenten kring digital kompetens 
och vi behöver utveckla organisationen utifrån detta. Grunden är att ge barn och elever bra 
förutsättningar att lära sig och att de har en digital kompetens med sig i studier och arbetsliv. 

Vård och omsorg 

Rätten till heltid och arbetet kring bemanningsekonomi är av högsta prioritet för kommande 
år. Arbetet innebär att genomlysa verksamheternas scheman, påbörja schemaläggning utifrån 
verksamheternas behov samt skapa samverkansytor för att möjliggöra ökad 
sysselsättningsgrad. Inom socialförvaltningen arbetar i dagsläget 47 procent 
tillsvidareanställda heltid. Under hösten och vintern 2019 har det varit ett ökat tryck på 
särskilda boendeplatser för äldre. Detta är något som kan komma att öka ytterligare. Inom 
åren 2017–2027 beräknas antal personer 80+ att öka med 44 procent. Den demografiska 
förändringen i Lindesbergs kommun är således påtaglig och fler boendeplatser för äldre 
föreligger. Dessutom beräknas under åren 2020–2025 att cirka 74 stycken undersköterskor 
kommer gå i pension, i dagsläget arbetar 405 stycken undersköterskor i kommunen. Av 
sjuksköterskorna beräknas cirka sju stycken gå i pension och idag arbetar 33 stycken 
sjuksköterskor i verksamheten. Ett första arbete i att möta kompetensförsörjningen är att ge 
fler medarbetare möjlighet till att arbeta heltid. I nuläge arbetar 39 procent av personalen 
inom Vård och Omsorg heltid, bland undersköterskorna arbetar 30 procent heltid. 
Verksamheten ser även att ytterligare krävs för att möta framtidens utmaningar inom 
kompetensförsörjning och det behövs ses över vilka möjligheter som finns för att 
verksamheten ska lyckas vara konkurrenskraftiga och attraktiva som arbetsgivare. 

Individ och familj 

Inom Individ och Familj har inflödet av orosanmälningar ökat både inom barn och unga 
gruppen och vuxna. Individ och familj kommer arbeta fram en modell tillsammans med chefer 
och medarbetarna inom öppenvården för att möta den allt mer komplexa problematiken. 
Verksamheten kommer också se över i hur vi arbetar med våld i nära relation som är ett 
eftersatt arbete. Ett fortsatt arbete pågår för att utöka samverkan med övriga enheter inom 
socialförvaltningen men också med externa aktörer exempelvis polis, skola och region. 
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. 
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Finansiella risker 

Det finns omfattande investeringsbehov i form av bostäder och förvaltningslokaler som 
därmed ställer stora krav på samordning genom Linde Stadshus AB. Det finns möjlighet till ett 
fossilfritt Lindesberg, men det kommer kräva framtida investeringar. 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 515,5 (537,5) Mnkr. 

Avsättningen till pensioner inklusive löneskatt för anställda är 100,6 (89,1) Mnkr och för 
förtroendevalda 13,1 (17,2) Mnkr. 

  

  

2.4 Händelser av väsentlig betydelse 

Styrelsen för Linde Stadshus AB har beslutat att för Linde Energi AB ändra gällande 
ägardirektiv avseende finansiellt mål för avkastning på eget kapital, från 12 % till 10 %. 

Styrelsen för Linde Stadshus AB godkänner reviderat ägardirektiv för Besök Linde AB 
avseende att bolaget ska ta över biografen i Lindesberg, samt stänga besökscentral och gå ur 
lokalerna i Stripa gruvmiljö. 

I början på 2019 beslutade kommunfullmäktige att från och med år 2020 ska en ny styrmodell 
införas, då den dåvarande utvecklingsstrategin gällde fram till sista december 2019. Den nya 
styrmodellen ska utgå från en tillitsbaserad styrning samt verksamheternas grunduppdrag. 

Under 2019 har flera stora investeringar påbörjats och slutförts. Den nya skolan 
Lindbackaskolan samt ombyggnation av Brotorpsskolan har påbörjats och ska vara 
färdigställt år 2021. Bergsparken har färdigställts och inflyttningsklart i januari 2020 med 
bland annat lägenheter, vårdcentral, folktandvård, familjecentral. 12 stycken 
ungdomslägenheter har färdigställts i centrala Lindesberg. 

Ett arbete och planering med att eventuellt exploatera i ny industrimark i Frövi har pågått 
hela 2019, arbetet fortsätter under 2020. 

Nytt avtal har tecknats med Länstrafiken för färdtjänsten det har inneburit ökade kostnader, 
då bland annat grundavgiften är höjd. 

Driften av biografen i Lindesberg har i november månad flyttats över från kulturenheten till 
de kommunala bolaget Besök Linde AB. 

 

Inom vård och omsorg har arbetet med en gemensam bemanningsenhet och genomlysning av 
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samtliga scheman påbörjats. Verksamheten arbetar mot målet att samtliga tillsvidareanställda 
som vill ska få möjlighet att arbeta heltid. Alla chefer inom vård och omsorg har utbildats i 
bemanningsekonomi under året. 

Flytten till stor gemensam lokal för team City, arbetsterapeuter, sjuksköterskor och övriga 
hemtjänstgrupper har fallit väl ut. Nya lokalen har ett mycket bra centralt läge och varje team 
har sitt egna grupprum samt arbetsrum. En del enheter inom verksamheten har kommit igång 
med TimeCarePool under 2019. Ett verksamhetssystem där alla vikarier och ordinarie 
personal som vill ha högre sysselsättning kan lägga sig tillgängliga för bokning av arbetspass. 
En del enheter har också gått in i bemanningsenheten och där sköts i princip all tillsättning av 
vikarier. 

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

Grundskolan har ökat antalet en-till-en-datorer och arbetar med vetenskapligt beprövade 
metoder för att nya verktyg ska accelerera elevernas kunskapsutveckling. 

Under har året har det skett nedläggning av två grundskolor samt en förskola. 

  

2.5 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 

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

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

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

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

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens 
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 
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kommunalförbund enligt Kommunallagen och ansvarar också för att den interna kontrollen
fungerar i kommunen.

2.6 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Enligt Kommunallagen ska kommunen i sin budget fastställa mål och riktlinjer för
verksamheten, samt finansiella mål med betydelse för god ekonomisk hushållning. Finansiella
mål behövs för att betona att ekonomin är en begränsning för i vilken omfattning
verksamheten kan bedrivas. Balanskravet ska vara uppfyllt, vilket innebär att kostnaderna
inte får överstiga intäkterna. De finansiella målen ska bidra till att ingen generation ska
behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. I godekonomisk hushållning
inryms även kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och
ändamålsenligt sätt. 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 3–4procent för att klara av att leva upp till en långsiktig
god ekonomisk hushållning. Varje kommuns mål beror dock på lokala förutsättningar så som
investeringsbehov och soliditets nivå.

Övergripande ekonomiska mål

Målsättning

För att uppnå kommunallagens bestämmelser om god ekonomisk hushållning i Lindesbergs
kommun ska verksamhetens nettokostnader inte överstiga99 procent av skatter, utjämning
och generella statsbidrag och soliditeten inklusive ansvarsförbindelse skall vara oförändrad
eller öka under planperioden 2019–2021.

Måluppfyllelse

Verksamhetens nettokostnader blev 98 procent av skatter, utjämning och generella
statsbidrag år 2019 och soliditeten ökade från 14,01 procent till 18,38 procent. Det innebär
att de övergripande ekonomiska målen uppnås.

Sammanfattande bedömning av måluppfyllelse

Varje inriktningsmål utvärderas av ett antal indikatorer. Bedömningen av måluppfyllelsen
görs utifrån en sammanvägning av indikatorernas resultat. Ett mål anses vara helt uppnått om
samtliga indikatorer har helt uppnått målvärde. För de mål som anses vara delvis uppnådda
kan de bedömas att de väger över åt det positiva beroende på indikatorernas resultat. Om
man ser till måluppfyllelsen på indikatorerna är tolv helt uppnådda, sjutton är delvis uppnådda
och sex är inte uppnådda. sju av indikatorernagår inte att mäta.En hög måluppfyllelse
indikerar på att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt.

Symbolförklaring:

Målvärdet är uppfyllt
Målvärdet är delvis uppfyllt
Målvärdet är inte uppfyllt
Målvärdet har inte kunnat mätas



  

Kommunfullmäktige, Årsredovisning 18(67) 

Årets 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. 

 

Den kommunala koncernens resultat för 2019 blev 1,7 Mnkr. 

Stadshuskoncernen redovisar ett negativt resultat för verksamhetsåret 2019 på 25,3 Mnkr 
efter finansiella poster 

FALAB-koncernen redovisar ett negativt resultat för verksamhetsåret 2019 på 60,4 Mnkr 
efter finansiella poster. 

2019 blev ett framgångsrikt år för Linde Energi AB. Bolagets ekonomiska resultat efter finans 
blev 46 Mnkr. Stabil driftsituation och god tillväxt är några orsaker till det goda resultatet. 

Besök Linde AB redovisar ett negativt resultat efter finansnetto på 8,9 Mnkr, vilket är bättre 
än budget. 

För kommunens redovisas årets resultat till 34,5 (48,7) Mnkr, vilket är 14 Mnkr lägre än 
föregående år. Kommunens resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till 33,1 Mnkr och 
därmed uppfyller kommunen kommunallagens krav på en ekonomi i balans vid årsbokslutet. 
Se rubriken Balanskravsresultat för mer information. Nämnderna visar på ett underskott med 
23,9 Mnkr jämfört med budget. Socialnämnden visar på ett underskott med 6 Mnkr, barn- och 
utbildningsnämnden ett underskott med 14,5 Mnkr och Samhällsbyggnadsförbundet ett 
underskott med 2,6 Mnkr mot budget. I varje nämnds verksamhetsberättelse finns 
förklaringar och analyser till avvikelserna. 

Skatte- och kostnadsutveckling 

Verksamhetens intäkter uppgick till 351,3 Mnkr och har minskat med 5 procent mellan åren 
2018–2019. Mellan åren 2017–2018 minskade intäkterna med 4 procent. Det är erhållna 
bidrag från Migrationsverket som har minskat alla åren. Det beror på ändrade regler samt 
minskat mottagande. 
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Verksamhetens intäkter 
och förändring 

2019 2018 Förändring 
Förändring  

i % 

Taxor och avgifter 61,1 57,6 3,5 6% 

Hyror 26,9 25,1 1,8 7% 

Bidrag 205,5 225,6 -20,1 -9% 

Övriga intäkter 57,8 59,8 -2,0 -3% 

Verksamhetens intäkter 351,3 368,1 -15,3 -5% 

 

Verksamhetens kostnader ökade med 2 procent eller 36,5 Mnkr. Den enskilt största 
kostnaden i kommunen är personalkostnader, den är ca 60 procent av den totala 
driftkostnaden. Personalkostnaden har ökat med 6 procent under 2019, det avser de 
allmänna löneökningarna samt att antalet tillsvidare har ökat med 62 personer under året. 

  

Verksamhetens kostnader och 
förändring 

2019 2018 Förändring Förändring i % 

Löner och sociala avgifter 1 084,3 1 018,9 65,4 6% 

Pensionskostnader 98,0 86,5 11,5 1% 

Anläggnings- och 
underhållsmaterial 

10,1 11,2 -1,1 -10% 

Köp av huvudverksamhet 235,1 234,0 1,1 0,4% 

Lokal- och markhyror 179,3 176,9 2,4 1% 

Lämnade bidrag 60,1 60,0 0,1 0,1% 

Förbrukningsmaterial och 
inventarier 

40,9 50,9 -10,0 -20% 

Övriga tjänster/kostnader 95,9 128,8 -32,9 -26% 

Summa kostnader 1 803,7 1 767,2 36,5 2,0% 

Skatteintäkterna och generella statsbidrag ökade under året med 2,8 procent eller 40,5 Mnkr 
och nettokostnadsutvecklingen ökade med 3,7 procent eller 53,2 Mnkr. Att 
nettokostnadsökningen är högre år 2019 än skatteintäktsökningen är negativt. En 
förutsättning för att uppnå god ekonomisk hushållning är att nettokostnaderna inte utvecklas 
i en snabbare takt än skatteintäkterna och de generella statsbidragen. Åren 2014, 2015, 2016, 
2017 och 2019 har nettokostnaderna överstigit intäkterna. När nettokostnadsutvecklingen är 
högre än skatteintäktsutvecklingen leder det till att ekonomin urholkas på längre sikt. 
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Investeringar 

Inför år 2019 budgeterades 125,5 Mnkr för investeringar, utfallet blev 54,4 Mnkr vilket 
motsvarar en genomförandegrad på 43 procent. Budgeten underskreds med 71,1 Mnkr, men 
flera av projekten kommer att färdigställas under år 2020. Nedan visas avvikelsen från 
budgeten för de väsentligaste investeringsområden inom kommunen. 

De största projekten under 2019 har varit ny gång- och cykelväg Ishockeygatan, gång- och 
cykelväg Schröders backe, påbörjat arbete med exploatering av industrimark Frövi, 
Flugparken i Lindesberg, reservvattenledning Nora-Lindesberg, Folkestorp i Fellingsbro, 
gatubelysning Ramsberg. 

Genomsnittlig nyttjandeperiod/avskrivningstid för kommunens materiella 
anläggningstillgångar är beräknad så här:  anskaffningsvärde (de tillgångar som är föremål för 
avskrivning) delat med de årliga avskrivningarna. 

Markreserv och exploatering: 62 år 

Fastigheter för affärsverksamhet (vatten och renhållning): 28 år 

Publika fastigheter (gator och vägar): 25 år 

Övriga fastigheter: 5 år 

Maskiner, fordon och inventarier: 4 år 
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Nämnd/förvaltning Avvikelse Förklaring 

Investeringar för barn- 
och 
utbildningsverksamhet 

+4 Mnkr 
Pågående projekt i samband med ombyggnation och nybyggnation 
av grundskolor. 

Investeringar för individ 
och familj, vård och 
omsorg och funktionsstöd 

+0,2 Mnkr Projekt slutförda avser inventarier 

Investeringar i gata, 
belysning, park och 
idrottsverksamheter 

+7,6 Mnkr 
Flugparken färdigställs 2020, vissa ombyggnationer inom gata är 
försenade, reparation av broar kommer att utföras 2020. 

Investeringar i vatten- och 
avloppsverksamhet 

+25,8 
Mnkr 

Senareläggning av projekt pga. av överklagan, leverantörsproblem 

Investeringar 
infrastrukturverksamhet 

+32,3 
Mnkr 

Senareläggning av projekt pga. överklagan för nytt villaområde, 
exploateringsmark Frövi, bussangöring och vändplan fortsätter 
och påbörjas under 2020. 

   

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 håller sig på 
samma nivå 2019 jämfört med 2018. 

 

Kommunens likvida medel var 246 Mnkr vid årets slut, det är en ökning med 11 Mnkr. Att 
ökningen inte är större trots bra resultat beror bla på att det har varit stora investeringar 
under 2019 som har betalats med likvida medel och inte upplåning. 

Kommunkoncernens likvida medel var 436,6 Mnkr per sista december 2019, det är en 
minskning under året med 23,8 Mnkr. 
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Låneskuld och borgensåtaganden 

 

Kommunkoncernens långfristiga låneskuld har ökat med 140 Mnkr år 2019 i jämförelse med 
2018. Koncernens totala låneskuld är 1 982,3 Mnkr. 

Kommunens långfristiga låneskuld per sista december 2019 uppgår till 9,6 Mnkr. De 
långfristiga låneskulder som finns i kommunen avser finansiell leasing av kommunens bilar 
samt anläggningsavgifter som redovisas som förutbetald intäkt och ska intäktföras under 
nyttjandeperioden för Va-anläggningen i Vibyn. 

Kommunens samlade borgensåtaganden uppgår år 2019 till 2 112,8 Mnkr, en ökning med 108 
Mnkr, i jämförelse med 2018. De senaste fyra åren har borgensåtagandet ökat med 693 Mnkr. 
Ökningen av borgensåtaganden har skett till Kooperativa hyresrättsföreningen Tallen och det 
kommunala fastighetsbolaget Fastigheter i Linde AB. 

Av beloppet avser 1 972,7 Mnkr åtaganden mot kommunens egna bolag 127 Mnkr mot 
Kooperativa hyresrättsföreningen Tallen, 7,5 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. 
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Pensionsförpliktelser 

Lindesbergs kommun har avsatt 101 Mnkr i balansräkningen för pensioner till anställda och 
13 Mnkr till förtroendevalda. Pensionsförpliktelser utanför balansräkningen 
(ansvarsförbindelsen) uppgår till 515,5 Mnkr. Ansvarsförbindelsen har minskat med 22 Mnkr 
mellan 2018 och 2019. Pensionsförpliktelserna har inte försäkrats bort. 

 

  

2.7 Balanskravsresultat 

Balanskravsutredning 2019 2018 

Årets resultat enligt 
resultaträkningen 

34,5 48,7 

Avgår   

Realisationsvinst vid försäljning av 
bilar 

-0,6 -0,4 

Realisationsvinst vid försäljning av 
mark 

-0,8 -2,2 

Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 

33,1 46,1 

Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på ekonomisk balans mellan intäkter och 
kostnader. Om kostnaderna är större än intäkterna ett enskilt räkenskapsår uppstår ett 
underskott som ska återställas inom de tre påföljande åren. Balanskravet avser kommunens 
nämnds- och förvaltningsorganisation. Lindesbergs kommun har sedan införandet år 2000 
uppfyllt balanskravet. Årets balanskravs resultat är positivt och uppgår till 33,1 Mnkr och 
uppnår därmed lagkravet. Jämfört med föregående år är det 13 Mnkr sämre. Kommunen 
använder inte resultatutjämningsreserv (RUR). 

  

2.8 Väsentliga personalförhållanden 

Kommunens medarbetare möter medborgarna i livets alla skeden. Som medarbetare skapas 
kvalitet genom det dagliga arbetet i mötet med medborgaren. Varje medarbetare är viktig för 
helheten i det kommunala uppdraget. I medarbetarenkäten är det frågan ”Mitt arbete känns 
meningsfullt” som får det högsta utfallet. Att Lindesbergs kommun kan erbjuda meningsfulla 
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uppdrag är en mycket viktig del i att vara en attraktiv arbetsgivare. Att arbeta inom en så bred 
verksamhet som kommunen erbjuder gör att medarbetare kan vidareutvecklas inom sitt 
uppdrag eller kanske välja att ta nya uppdrag, ett sätt att möjliggöra så kallade karriärvägar. 
Konkurrensen på arbetsmarknaden är stor men vi kan ändå konstatera att verksamheterna 
haft en något lägre personalomsättning än tidigare år. 

Medarbetare som känner sig inspirerade, motiverade och är stolta över sina uppdrag och att 
bidra till utveckling är en oerhörd tillgång. Det är så varje medarbetare ska känna och det kan 
uppnås genom en aktiv samverkan, i stort och i smått. 

Medarbetare i Lindesbergs kommun 

Personalen i siffror 2019 2018 Förändring 

Antal anställda 1845 1783 62 

- varav kvinnor 1479 1442 37 

- varav män 366 341 25 

Total arbetad tid i förhållande till 
anställningsform i procent 

   

- tillsvidareanställda 76,7 74,7 -2 

- tidsbegränsat anställda 16,3 18,4 - 2,1 

- timavlönade 7,0 6,9 0,1 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad-  
tillsvidareanställda 

93,4 92,9 0,5 

- för kvinnor 92,7 92,2 0,5 

- för män 96,2 96,3 -0,1 

Medelålder 46,1 46,2 -0,1 

Antal pensioneringar 52 43 9 

Personalkostnader (mnkr) 1084,3 1067,7 16,6 

Årsarbetare 2142 2161 -19 

Antalet tillsvidareanställda har ökat både bland kvinnor och män. Andelen heltider bland de 
tillsvidareanställda är 70 procent. Genomsnittlig sysselsättningsgrad har ökat till 
93,4 procent. Arbetet att tillse att heltidsanställning är grunden och deltid en möjlighet 
fortsätter. Det är främst Kommunals avtalsområde som har de lägsta sysselsättningsgraderna. 
För att nå målet behöver strukturer ses över. Större enheter möjliggör ökat antal heltider. 
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Hälsa och arbetsmiljö 

Hälsa och arbetsmiljö är en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet och ett naturligt inslag i 
såväl den dagliga verksamheten som den långsiktiga planeringen på alla nivåer i vår 
organisation. Kommunens hälsofrämjande arbete har gott renommé och flera andra 
kommuner vill ta del av den helhet av insatser som kommunen arbetar med. Trots detta 
uppfylls inte max 5 procents sjukfrånvaro. Kostnaden för sjuklön uppgick till 14,7 Mnkr 2019 
och drygt 2 Mnkr gick till insatser via företagshälsovård. Under året har flera riktade insatser 
till olika verksamheter genomförts men också förebyggande stöd till individer och grupper. 
Att satsa förebyggande på olika nivåer är viktigt då både individ, grupp och organisation ska 
ha en naturlig koppling. 

Sjukfrånvaro i förhållande till 
total ordinarie arbetstid, % 

2019 2018 Förändring 

Totalt för alla arbetstagare 5,40 5,20 0,2 

-varav kvinnor 5,95 5,93 0,02 

-varav män 3,58 2,74 0,84 

Personer upp till 29 år 4,45 5,31 -0,86 

-varav kvinnor 5,10 6,36 -1,26 

-varav män 3,06 2,89 0,17 

Personer mellan 30–49 år 4,87 4,84 0,03 

-varav kvinnor 5,31 5,63 -0,32 

-varav män 3,41 2,16 1,25 

50 år och äldre 6,2 5,55 0,65 

-varav kvinnor 6,79 6,09 0,7 

-varav män 4,08 3,37 0,71 

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

38,34 43,32 -4,98 

-varav kvinnor 38,44 45,04 -6,6 

-varav män 37,73 28,9 8,83 
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Sjukfrånvaro i förhållande total ordinarie 
arbetstid, % 

Sjukfrånvaro Varav långtidssjukfrånvaro 

Barn- och utbildningsförvaltningen 4,70 39,28 

Kommunledningskontoret 4,98 47,03 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 5,87 58,12 

Socialförvaltningen 6,16 33,73 

Tillväxtförvaltningen 5,46 42,73 

Totalt 5,40 38,34 

Samarbetet med regionen kring gemensam grundläggande arbetsmiljöutbildning för chefer 
och skyddsombud innebär att utbildning finns tillgänglig 6–7 tillfällen per år. En bra 
utgångspunkt för att säkerställa kunskap i de viktiga uppdrag både skyddsombud och alla 
chefer har för ett systematiskt arbetsmiljöarbete i alla verksamheter. Kommunen arrangerar 
dessutom seminarier med olika aktuella arbetsmiljöteman, allt för att främja hälsofrämjande 
arbete. 

Några exempel på utveckling under året är att samarbetet med Regionens 
rehabkoordinatorer, som arbetar på norra länsdelens vårdcentraler, utvecklats.  Det innebär 
att arbetsgivaren snabbare kan samordna de arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatserna 
med vårdens insatser, vilket är en positiv utveckling då Försäkringskassan allt oftare väljer att 
inte delta i nära samarbete kring medarbetaren. Arbetsmiljöverket har under 2019 gjort en 
riktad insats i hela riket för att tydliggöra det politiska ansvaret för arbetsmiljön. I samband 
med detta har alla nämnder haft genomgång av arbetsmiljöansvaret samt att styrdokumentet 
"Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Lindesbergs kommun" har uppdaterats och antagits av 
Kommunfullmäktige. 

  

Kompetensförsörjning 

Den absolut främsta fördelen Lindesbergs kommun kan ha är att varje medarbetare, chef och 
inte minst alla fackligt förtroendevalda är goda ambassadörer för sina uppdrag och sin 
arbetsplats. Att tala gott om sitt jobb är det som starkast påverkar andra till att ta ett aktivt 
beslut att vilja utbilda sig, välja en arbetsplats inom våra verksamheter. 

Lindesbergs kommun märker att det är en stor utmaning att rekrytera till flera olika 
befattningar. Det ställer högre krav på oss som arbetsgivare att kunna attrahera och rekrytera 
personal men även att titta på nya arbetssätt för att lösa behovet av kompetens. Vi behöver 
fokusera på att få våra kompetenta medarbetare att vilja fortsätta utvecklas hos oss samtidigt 
som vi önskar på kompetenta sökande att välja att arbeta hos Lindesbergs kommun. Totalt 
beräknas ca 500 personer gå i pension de närmaste tio åren. Till detta behöver det planeras 
för en personalomsättning på ca 15 procent per år. En del av det behovet kan lösas med att 
fler får och vill arbeta heltid. 

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

Ett gott exempel på utveckling är " Tidig lokal omställning TLO-KL" en bilaga till det 
omställningsavtal som gäller för i princip alla kommunens medarbetare.  
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Under 2017–2019 har kommunen haft möjlighet att ansöka om medel för att genomföra 
kompetenshöjande insatser i syfte att förebygga arbetsbrist för motsvarande 1,2 Mnkr. 
Lindesberg har sökt och fått beviljat den summa som fanns avsatt för Lindesberg. Bland annat 
har insatser godkänts gällande validering till undersköterskekompetens men också 
kockkompetens, IT-utbildning, förändringsledning samt mindre insatser. 

Åldersintervall personalgrupp 
20–29 

år 
30–39 

år 
40–49 

år 
50–59 

år 
60-år Totalt 

Förvaltningschefer   6 1 1 8 

Chefer 1 16 32 26 8 83 

Handläggare 4 9 12 14 3 42 

Administratör 1 9 18 27 17 72 

Vård och stöd       

Sjuksköterska 1 7 7 18 13 46 

Vård- och stödpersonal med 
yrkesutbildning 

81 119 143 171 82 596 

Vårdbiträde, vårdare 18 9 6 9 15 57 

Rehabilitering och förebyggande 
arbete (ex arbetsterapeut, psykolog) 

2 9 7 10 4 32 

Socialt och kurativt arbete 9 19 14 13 9 64 

Utbildning och förskola       

Lärare, specialpedagog 13 58 112 83 41 307 

Förskollärare, lärare fritidshem 12 25 39 58 28 162 

Övrigt arbete inom utbildning och 
förskola 

39 34 47 46 21 187 

       

Kultur-, turism och friluftsarbete 3 13 10 13 4 43 

Fysisk samhällsplanerare, 
miljöinspektör, ingenjör 

11 5 8 7 6 37 

Tekniker, IT 1 4 7 2 1 15 

Vaktmästare   4 7 5 16 

Kock och måltidspersonal 7 13 17 32 9 78 

Det finns ett antal yrken som under många år har varit svårrekryterade, där det är stor brist 
nationellt och där vi behöver jobba extra med kompetensfrämjande insatser. Dessa är t.ex. 
lärare, förskollärare, fritidspedagog, kock, undersköterska, chef, sjuksköterska och socionom. 
Det blir allt viktigare att arbeta långsiktigt och t.ex. få befintlig personal att vidareutbilda sig, 
planera för pensionsavgångar i god tid och hela tiden skapa kontakter med potentiella 
kandidater. Gemensamt för dessa grupper är att de har en stor marknad. Det som kan vara 
avgörande i valet är just arbetsplatsens rykte om goda arbetsmiljöförhållanden. Ytterligare en 
aspekt behöver vägas in, det är hur kommunikationerna fungerar till alla arbetsplatser som 
finns inom kommunen. Bra kommunikationer är avgörande för att kunna rekrytera 
medarbetare som har sin bostad inom pendlingsavstånd. 
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Jämställdhet 

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

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

I kommunens utvecklingsstrategi är ett inriktningsmål att vara en attraktiv arbetsgivare. 
Indikatorer är sjukfrånvaro, resultat kopplat till medarbetarenkäten, andel 
tillsvidareanställningar samt andel heltidsanställningar. Tydligt politiskt antagen inriktning 
som pekar på arbetsgivarens mål att ge lika möjligheter för alla medarbetare. Utveckling ses 
inom ökning av genomsnittlig sysselsättningsgrad, andel heltidsanställda, utveckling av 
arbetet med jämställda löner och inte minst aktivt arbete för låg sjukfrånvaro. 

Av kommunens arbete under 2019 presenteras nedan några konkreta delar: 

 Rutin vid kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier har 
uppdaterats och godkänts av Diskrimineringsombudsmannen i samband med 
uppföljande översyn nationellt under 2019. 

 Handlingsplan för säkerställande av metodutbildning för handläggare som handhar 
utredningsarbete kopplat till upplevd kränkning har uppdaterats och även delgetts 
övriga inom regionen i samband med en gemensam utbildningsdag för HR. 

 Genomsnittlig sysselsättningsgrad inom Lindesbergs kommun har ökat till 93,4 
procent 

 Andelen heltidsanställningar är 70 procent. 
 Uppdaterad arbetsvärdering och lönekartläggning har genomförts 2019. 
 Vid introduktion av nyanställda som sker två gånger per år, sker en dialog utifrån 

intentionen med kommunens samverkansavtal. De nyanställda får ange vilka faktorer 
som de ser som viktigast för att Lindesberg kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare 
kopplat till icke diskriminering. det som under 2019 framkommit är jämställda löner 
och även att få arbeta den sysselsättningsgrad som medarbetaren önskar. Faktorer 
som stämmer väl överens med de indikatorer som finns för att mäta attraktiv 
arbetsgivare. 

 Utarbetat förslag för hur kommunens verksamheter systematiskt kan dokumentera 
sitt aktiva arbete kopplat till verksamhetsplanering och uppföljning genom Stratsys. 
Att aktivt verka för icke diskriminering är en del i att kvalitetssäkra och utveckla 
verksamheten. 
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2.9 Förväntad utveckling 

Socialförvaltningen står inför stora utmaningar att möta kommande behov av fler boenden i 
olika kategorier, här kommer fastighetskoncernen spela en stor och avgörande roll där 
nuvarande Stadsskogsskola kan vara en del av lösningen. Den enskilt största 
framgångsfaktorn i detta arbete blir en stark ekonomisk strategi i kombination med en tät 
dialog mellan kommunens förvaltningar, blåljusen, hyresgäster, myndigheter, mfl. 
Finansieringen kommer inte vara den avgörande faktorn utan möjligheten för kommunen att 
bära drift-och hyreskostnaderna. 

Det finns omfattande investeringsbehov i form av bostäder och förvaltningslokaler som 
därmed ställer stora krav på samordning genom Linde Stadshus AB. Det finns möjlighet till ett 
fossilfritt Lindesberg, men det kommer kräva framtida investeringar. 

Den största utmaningen under de kommande åren är den stigande långtidsarbetslösheten. 
Antalet arbetslösa som har varit utan arbete mer än tolv månader ökar. Förutom en svagare 
efterfrågan på arbetskraft bidrar även bristen på efterfrågad kompetens bland inskrivna 
arbetslösa. 

Det finns en stor ökning bland dem med längst tider utan arbete, två år och mer. Den negativa 
utvecklingen har främst drabbat utrikes födda kvinnor med kort utbildning. En kombination 
av olika insatser som vuxenutbildningar och subventionerade anställningar behövs. 
(Arbetsförmedlingen), Arbetslösheten förväntas stiga till 7,2 procent i riket under 2020 för 
åldrarna 16–64 år. Arbetslösheten i Lindesbergs kommun ligger redan idag på en högre nivå, 
så det kan innebära ökade kostnader inom försörjningsstöd i framtiden. 

Kommunens utmaningar i framtiden är ökade kostnader i verksamheterna, vilket innebär att 
relationen mellan resultatet från skattefinansierad verksamhet och skatteintäkter och 
generella statsbidrag enligt kommunens beräkningar att uppnå målet på 1 procent för åren 
2020,2021. inte kommer att uppnås enligt budget. Sedan finns det osäkerheter kring 
kommande skolstruktur, som kan påverka kostnadsutvecklingen i framtiden. 

From 1 januari 2020 så kommer en ny styrmodell att gälla som är baserad utifrån 
tillitsbaserat styrning och vilka är grunduppdragen för de olika verksamheterna (vem finns vi 
till för), vilka faktorer som är extra viktiga för kvalitén och vilka utvecklingsmål för att 
säkerställa grunduppdraget. 

Under år 2020 kommer ett arbete att ske då även de kommunala bolagen ska implementeras i 
den nya styrmodellen. Här kommer befintliga ägardirektiv vara utgångspunkten.  

Kommunfullmäktige beslutade 10 december 2019 om Budget 2020 och VP 2021–2022 som 
innebär kostnadseffektiviseringar för alla förvaltningar för att klara av ekonomin i framtiden. 
De totala effektiviseringarna är för planperioden 50 Mnkr. 
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Ekonomisk planering 
kommunen 

Budget 2020 VP 2021 VP 2022 

Verksamhetens intäkter 
(Mnkr) 

382,1 382,6 382,5 

Verksamhetens 
kostnader (Mnkr) 

-1895,3 -1910,9 1929,2 

Skatteintäkter och 
generella statsbidrag 
(Mnkr) 

1537,1 1556,9 1600,8 

Årets resultat (Mnkr) 2,3 5,3 29,2 

Investeringar (Mnkr) 85,6 134,6 59,7 

Demografiska förändringar kommer att medföra ökade behov av investeringar i nya boende 
för de äldre då prognosen är att 80+ kommer att öka med 44 procent fram till 2027. 
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3 Måluppfyllelse

3.1 Medborgarna upplever bra kommunal service med kvalitet

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

Måluppfyllelse

Målet går inte att utvärdera till sin helhet,eftersom indikatorerna som mäter frågor kring e-
post, telefon intehar mätts under 2019. Utfallet de senaste åren har varitmellan 83–87
procent och det resultatet ligger som förväntat om man jämför med andra kommuner som har
en traditionell växelfunktion. Utfalletblir oftast bättre om det finns ett kontaktcenter som
svarar på frågor via telefon eller e-post. Kommunens webbinformation till medborgarna,
vilken visar hur lätt det är att hitta information på kommunens webbplats, har förbättrats
under 2019 jämfört med både 2017 och 2018.

Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse

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

96%

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

75%

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

100%

Kommunens
webbinformation till
medborgarna
(Informationsindex, %)

86% 90% 95,56%

NKL (Nöjd-kund-
Lindesberg, %)

86% 90% 95,56%

3.2 Lindesberg kommun är en attraktiv arbetsgivare

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

Måluppfyllelse

Målet bedöms vara delvis uppnått. Resultatet för heltidsanställningar uppfylls. Resultatet för
sjukfrånvaro och från medarbetarenkäten når inte målvärdet.

Både heltidsanställningar och tillsvidareanställningar är viktiga faktorer för att säkerställa
kompetensförsörjning. En ökning har skett av genomsnittlig sysselsättningsgrad både för
kvinnor och män. Att systematiskt arbeta med ökningar av sysselsättningsgrad samt minska
sjuktalen är en mycket viktig jämställdhetsfråga. Lindesbergs kommun har en låg
sjukfrånvaro i förhållande till riket.
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Det bedöms vara en viktig faktor för att öka attraktiviteten att arbeta i kommunens
verksamheter. Efter flera år av ökad sjukfrånvaro i gruppen 29 år och yngre så har det varit
en sänkning under 2019 ochäven i gruppen 30–49 år. Gruppen 50 år och äldre har ökat under
2019.

Både resultatet på medarbetarenkätens fråga om kunskap om verksamhetens mål och
uppföljning, samt frågan om att se fram emot att gå till arbetet når inte målvärdet.

Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse

Andel
tillsvidareanställda med
heltidsanställning (%)

70% 66% 106,06%

Andel medarbetare med
tillsvidareanställning
(%)

75,1 % 90% 83,44%

Sjukfrånvaro hos
medarbetare (%)

5,4% 5 % 92%

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

3,9 4,5 86,67%

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

4 4,5 88,89%

3.3 I Lindesbergs kommun finns ett kultur- och föreningsliv för alla

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

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

Måluppfyllelse

Målet bedöms vara delvis uppnått. Antalet biblioteksbesök håller sig på samma nivå som
föregående år, men når inte målvärdet. Biblioteken i Lindesbergs kommun har de senaste
åren haft mycket höga besökssiffror, avsevärt högre än genomsnittet i Sverige och Örebro län.

Antal deltagande barn i kultur i skolan och förskolan når totalt sett målvärdet. Antal deltagare
i kultur i förskolan överstigermålvärdet, medan antal deltagare i kultur i skolan understiger
målvärdet. Fördelningen mellan pojkar och flickor i fördelningen av deltagartillfällen i
föreningslivet når inte målvärdetoch andelen deltagartillfällen för pojkar är högre jämfört
med 2018.
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Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse

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

5,5 st 6 st 91,67%

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

31 % 21 % 147,62%

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

59% 50% 118%

3.4 Lindesbergs kommun är attraktiv för nya och befintliga företag

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

Måluppfyllelse

Målet bedöms inte vara uppnått. När det gäller företagarnas nöjdhet visar Nöjd-Kund-Index
som mäter företagens nöjdhet med kommunens myndighetsutövning inom områdena
brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt
serveringstillstånd på en ökning från året innan. Livsmedelskontroll, bemötande, effektivitet
och information får bäst resultat. Största förbättringsområdena är bygglov, kompetens,
rättssäkerhet och tillgänglighet. Antal nystartade företag når inte målvärdet, men är i nivå
med resultatet för liknande kommuner.

När det gäller mark och tomter nås målvärdet för tillgänglig industrimark och antal
avstyckade och klara villatomteri Frövi men inte i Lindesberg tätort. Dessutom marknadsför
kommunen lediga småhustomter, där de flesta finns på mindre orter i kommunen. Resultatet i
enkäten om Svenskt Näringslivs företagsklimat visar på ett sämre resultat jämfört med 2018, i
rankningen har vi tappat 20 placeringar och hamnar på placering 289 av 290.
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Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse

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

70 72 97,22 %

Företagsklimat enligt
Svenskt Näringslivs
enkätdel (ranking av
290 kommuner)

Placering 289 Placering 150 7,33 %

Antal nystartade företag
(antal per 1000
invånare).

3,7 st 5 st 74%

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

20 10 ha 200%

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

22 20 st 110%

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

0 2 st 0%

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

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

Måluppfyllelse

Målet bedöms vara delvis uppnått, men väger över mot detpositiva.

Antal invånare har ökat med 13 personer under året. men målvärdet med 24 500 invånare
nås inte. Invandringsöverskottet är 200 personer medan inrikesflyttningen är minus 148
personer samt att födelseöverskottet är minus 40 personer.

Målvärdet för nya lägenheter och småhus nås under året. De nya lägenheter som tillkommit
under året är bla nya Strandskolan samt ungdomslägenheter vid gamla brandstationen i
Lindesberg.
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Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse

Antal invånare 23 588 st 24500 st 96,28%

Antal gästnätter
(tusental)

103 92 t st 111,96%

Antal besökare på
utvalda turistmål i
kommunen (tusental)

265 325 t st 81,54%

Antal nya lägenheter
och småhus främst i de
mest efterfrågade
orterna

42 25 st 168%

3.6 Medborgarna upplever att de är delaktiga i kommunens verksamheter

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

Måluppfyllelse

Målet bedöms vara delvis uppnått. Målvärdet för antalet medborgardialoger är uppnått. Det
är främst i ärenden kopplade till fysisk planering som medborgardialog genomförts. Nöjd-
Inflytande-Lindesberg visar resultatet i nöjdhetsundersökningar för områdena hemtjänst,
särskilt boende, samt elever i årskurs 5 och 8 i frågor som handlar om delaktighet och
inflytande. Det totala resultatet visar på ett lika värde för 2019 jämfört med 2018. Störst
förbättringsområde inom särskilt boende är möjlighet att framföra synpunkter/klagomål, där
det också finns en stor könsskillnad då män är mer nöjda än kvinnor och det är förändring
jämfört med föregående år. Inom hemtjänsten så har området hänsyn till åsikter och
önskemål försämrats under år 2019 jämfört med 2018. Högst resultat får frågan om hänsyn
tas till åsikter och önskemål. Resultatet för elever i årskurs 5 är högre i förhållande till
resultatet i årskurs 8.

Resultatet Nöjd-Inflytande-Index från medborgarundersökningen går inte att redovisa, då
undersökningen inte genomfördes 2019.

Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse

Nöjd-Inflytande-Index
från
medborgarundersöknin
gen (index av 100)

Antal
medborgardialoger
(antal ärenden i KS/KF)

4 4 st 100%

NIL (Nöjd-Inflytande-
Lindesberg, %)

69% 80% 86,25 %
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3.7 Lindesbergs kommun har en hållbar ekologisk utveckling

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

Måluppfyllelse

Målet bedöms inte vara uppnått, tvåav indikatorerna har inte gått att mäta. Andelen
ekologiska livsmedel är lägre jämfört med år 2018, då enheten har jobbat hårt med att minska
budgetunderskottet. Ekologiska livsmedel är oftast dyrare än andra livsmedel.

Koldioxidutsläpp för kommunens tjänsteresor visar på samma nivåer som förra året. Vid varje
byte av bilar i kommunens bilpark väljs hybridbilar, vilket borde leda till att
koldioxidutsläppen minskar. Att det inte gör det beror på att bilanvändandet ökat under de
senaste åren.

Det går inte att redovisa utfall för energianvändning i kommunens lokaler i förhållande till
målvärdet, eftersom det måttet inte redovisas längre. Målvärdet för antal resor med
kollektivtrafik går inte att redovisa, eftersom uppgifter saknas för år 2019.

Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse

Andel ekologiska
livsmedel (%)

26% 35% 74,29%

Koldioxidutsläpp för
kommunens
tjänsteresor (ton CO2)

470 400 ton 82,5%

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

165 kWh/m2

Antal resor med
kollektivtrafik
(kommunen geografiskt,
tusental)

900 t st

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

Livsvillkor och levnadsvanor under barn- och ungdomsåren har stor betydelse för hälsan
under hela livet. FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och FN:s konvention
om barnets rättigheter (barnkonventionen) ska genomsyra kommunens alla verksamheter.

Måluppfyllelse

Målet bedöms vara delvis uppnått. Barnfattigdomsindex som visar andel barn i ekonomiskt
utsatta hushåll uppnårinte målvärdet och har ökat jämfört med de två föregående åren.
Lindesbergs kommun har en högre nivå än både regionen och riket, där resultatet ligger på
samma nivå som tidigare år. Barn med utländsk bakgrund finns i mycket högre grad i
ekonomiskt utsattahushåll än barn med svensk bakgrund och det är också den gruppen som
ökat. Resultatet för upplevd trivsel och trygghet i grundskolan uppnår inte målvärdet, men
visar ungefär samma resultat som föregående år. Trygghet visar genomgående högre resultat
än trivsel och det är ingen större skillnad mellan årskurs 5 och 8.
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Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse

Barnfattigdomsindex,
andel barn i ekonomiskt
utsatta hushåll (%)

14,3% 15% 104,67%

Upplevd trivsel och
trygghet i grundskolan
(%)

91,1% 100% 91,1%

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

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

Måluppfyllelse
Målet bedöms vara delvis uppnått, men väger över mot det positiva. Andelen ungdomar som
arbetar eller studerar två år efter gymnasiet är lite lägre 2019 jämfört med 2018. Det kan
främst förklaras med att ungdomsarbetslösheten ökat under2019. Andel ungdomar som
studerar vidare efter gymnasiet har minskat något jämfört med föregående år, men ökade
kraftigt året innan. Män är i högre utsträckning etablerade på arbetsmarknaden efter två år,
medan kvinnor i högre utsträckning studerar på högskola/universitet. Andel individer som
fått arbete sex månader efter avslutad yrkesutbildning inom kommunens vuxenutbildning når
målvärdet.

Det som däremot är ett stort förbättringsområde är andel elever i årskurs 9 som är behöriga
till ett yrkesprogram. Resultatet har dock ökat jämfört med föregående år. Andel
gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola ligger under
målvärdet och har minskat jämfört med år 2018, vilket främst beror på en minskning för män.
Kvinnor har behörighet i större utsträckning än män.
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Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse

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

69,9% 100% 69,9%

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

84,8% 86% 98,6%

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

75 % 75 % 100%

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

75 % 85 % 88,24%
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3.10 Medborgarna ges förutsättningar för ett hälsosamt liv och tryggt
åldrande

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

Måluppfyllelse

Målet bedöms vara delvis uppnått, men väger över mot det positiva. Målvärdet för andel
invånare med eftergymnasial utbildning uppnås inte och har varit ungefär detsamma under
de fyra senaste åren. För liknande kommuner, kommungruppen och riket har det däremot
ökat. Kvinnor överstiger kraftigt målvärdet inom alla åldersgrupper. För gruppen 25–44år är
andelen med eftergymnasial utbildning högre än för de i åldern 45–64år.

Upplevd trygghet inom vård och omsorg är nära målvärdet. Inom hemtjänst är det ungefär
samma nivå som 2017, medan det inom särskilt boende har ökat. Män känner sig något mer
trygga än kvinnor. Väntetid till särskilt boende har ökat från 53 dagar till 59 dagar för 2019
men uppnårmålvärdet.

Medborgarundersökningen genomfördes inte år 2019, så indikatorn kopplad till
undersökningengår inte att redovisa.

Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse

Andel med
eftergymnasial
utbildning (%)

27% 30% 90%

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

Upplevd trygghet i
äldreomsorgen (%)

87% 96% 90,63%

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

59 60 dgr 101,67%



Kommunfullmäktige, Årsredovisning 40(67)

3.11 Verksamhetens nettokostnader får inte överstiga 99 procent av
skatter, utjämning och generella statsbidrag

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

Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse

99% 98% 99% 101 %

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

Kommunfullmäktiges finansiella mål är att soliditeten skall vara oförändrad eller öka. Utfallet
per sista december är18,38 procentoch per 2018-12-31 varsoliditeten 14,01 procent.

Kommunens soliditet har utvecklats positivt de senaste åren vilket medför att kommunens
egna kapital täcker pensionsskulden.

Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse

14,01 % 18,38% 14,01 % 131,2%
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4 Våra räkenskaper 

4.1 Resultaträkning 

Mnkr Not 
Budget 

kommun 
2019 

Kommunen 
bokslut 

2019 

Kommunen 
bokslut 

2018 
Not 

Koncernen 
bokslut 

2019 

Koncernen 
bokslut 

2018 

Verksamhetens 
intäkter 

1, 371,4 351,3 359,3 1 661,6 701,4 

Jämförelsestörande 
intäkter 

1 a   8,9    

Verksamhetens 
kostnader 

2 -1831,6 -1803,7 -1767,2  -1978,4 -1987,2 

Avskrivningar 3 -18,2 -19,8 -19,9  -144,9 -152,1 

Verksamhetens 
nettokostnad 

 -1478,4 -1472,2 -1419,0  -1461,7 -1437,9 

        

Skatteintäkter 4 1100,7 1105,3 1062,3 2 1105,3 1062,3 

Generella 
statsbidrag och 
utjämning 

5 391,3 396,3 398,9 3 396,3 398,8 

Verksamhetens 
resultat 

 13,6 29,4 42,2  47,4 23,2 

        

Finansiella intäkter 6 4,4 6,2 7,2  6,6 116,4 

Finansiella 
kostnader 

7 -4,5 -1,1 -0,7  -44,8 -29,2 

Resultat före 
extraordinära 
poster 

 13,5 34,5 48,7  9,2 110,4 

        

Skattekostnader        

Extraordinära 
intäkter 

       

Extraordinära 
kostnader 

       

Årets resultat  13,5 34,5 48,7 4 1,7 108,5 
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4.2 Balansräkning 

Mnkr Not 
Kommunen 
2019-12-31 

Kommunen 
2018-12-31 

Not 
Koncernen 

2019-12-31 
Koncernen 

2018-12-31 

TILLGÅNGAR       

Anläggningstillgångar       

Immateriella 
anläggningstillgångar 

      

Immateriella 
anläggningstillgångar 

    5,9 6,8 

Materiella 
anläggningstillgångar 

      

Mark, byggnader, 
tekniska anläggningar 

13 318,3 279,6 5 2 295,3 2 109,1 

Maskiner och 
inventarier 

13 38,7 41,4 5 418,8 405,6 

Övriga materiella 
anläggningstillgångar 

   5 41,2 27,9 

Finansiella 
anläggningstillgångar 

14 409,6 409,9  16,5 17,8 

Summa 
anläggningstillgångar 

 766,6 730,9  2 777,7 2 567,2 

Bidrag till statlig 
infrastruktur 

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

Omsättningstillgångar       

Förråd, exploatering 15 0,7 0,7  8,3 10,9 

Fordringar 16 129,7 129,6  239,3 251,6 

Kassa och bank 17 246,1 235,0 6 436,3 460,1 

Summa 
omsättningstillgångar 

 376,5 365,3  683,9 722,6 

SUMMA TILLGÅNGAR  1 143,1 1 096,2  3 461,6 3 289,8 
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Mnkr Not 
Kommunen 
2019-12-31 

Kommunen 
2018-12-31 

Not 
Koncernen 

2019-12-31 
Koncernen 

2018-12-31 

EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR & 
SKULDER 

      

Eget kapital       

Ingående eget kapital  691,1 642,3 7 848,7 757,5 

Årets resultat  34,5 48,7  1,7 108,5 

Omstrukturering 
bolagen 

    4,9 -17,3 

Summa eget kapital 18 725,6 691,0  855,3 848,7 

Avsättningar       

Avsättning till 
pensioner och liknande 
förpliktelser 

19 113,6 106,3  113,7 106,8 

Andra avsättningar 20 20,5 21,8 8 82,6 83,2 

Summa avsättningar  134,1 128,1  196,3 190,0 

Skulder       

Långfristiga skulder 21,27 9,6 12,8 9 1 982,3 1 842,0 

Kortfristiga skulder 22 273,7 264,3  427,7 409,1 

Summa skulder  283,3 277,1  2 410,0 2 251,1 

       

SUMMA EGET 
KAPITAL 
AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

 1 143,1 1 096,2  3 461,6 3 289,8 

Panter och 
ansvarsförbindelser 

      

Pensionsförpliktelser 
inklusive löneskatt 

23 515,5 537,5 12 515,5 537,5 

Borgensåtagande 24, 25, 26 2 112,8 2 004,6 12 140,1 175,4 

Operationell leasing       

Lös egendom 27 19,7 22,6    

Hyra fastighet 28 3 904,9 504,9    
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4.3 Kassaflöde 

Noter Not 
Kommunen 

2019 
Kommunen 

2018 
Not 

Koncernen 
2019 

Koncernen 
2018 

Löpande verksamhet       

Årets resultat  34,5 48,7 4 1,7 108,5 

Justering avskrivningar  19,8 19,9  144,9 152,1 

Justering för gjorda 
avsättningar 

10 6,0 -3,9 10 8,7 -4,5 

Medel från verksamheten 
före förändring av 
rörelsekapital 

 60,3 64,7  155,3 256,1 

Ökning/minskning kortfristiga 
fodringar 

12 -0,1 5,6 11 -12,3 40,9 

Ökning/minskning förråd, 
exploatering, mark 

    -2,6 -3,4 

Ökning/minskning kortfristiga 
skulder 

12 9,4 18,0  18,1 41,4 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

 69,6 88,3  158,5 335,0 

INVESTERINGSVERKSAMHET       

Investering fastigheter och 
inventarier 

11 -27,0 
-59,6  -330,9 -607,9 

Investering va/renhållning 11 -27,4 -22,8  -27,4 -22,8 

Försäljning 
anläggningstillgångar 

       9 1,4 
2,2    

Finansiell leasing 13 -2,4 -3,7    

Kassaflöde från 
investeringsverksamhet 

 -55,4 -83,8  -358,3 -630,7 

FINANSIERINGSVERKSAMHET       

Långfristig skuld finansiell 
leasing 

28 -3,1 
-2,5    

Ökning/minskning av aktier, 
andelar mm 

14 -0,1 
-0,6    

Ökning/minskning av 
långfristiga skulder 

  
  176,0 412,6 

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

 -3,2 -3,1  176,0 412,6 

Upplösning av bidrag till 
statlig infrastruktur 

      

Årets kassaflöde  11,0 1,3  -23,8 116,9 

Likvida medel vid årets början  235,0 233,7  460,1 343,2 

Likvida medel vid årets slut  246,0 235,0  436,3 460,1 
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4.4 Noter 

 Kommunen 

NOTER (Mnkr) Kommun 2019 Kommun 2018 

Not 1 Verksamhetens intäkter   

Intäkter enligt driftredovisning 441,3 457,3 

-avgår interna intäkter -90,0 -89,1 

Summa verksamhetens intäkter 351,3 368,2 

Specifikation verksamhetens intäkter   

Försäljningsintäkter 4,5 5,9 

Taxor och avgifter 61,1 57,6 

Hyror och arrenden 26,9 25,1 

Bidrag 205,5 218,9 

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 49,7 49,5 

Realisationsvinster 1,4 0,4 

Övriga intäkter 2,1 1,8 

Summa specifikation verksamhetens 
intäkter 

351,3 359,2 

Not 1a   

Mark- och tomtförsäljning   

Intäkter Migrationsverket 0,0 6,7 

Försäljning fastighet 0,0 2,2 

 0,0 8,9 

Not 2 Verksamhetens kostnader   

Kostnader enligt driftredovisning 1917,6 1880,2 

-avgår interna kostnader -90,0 -89,1 

-avgår kapitalkostnader -23,9 -23,9 

Summa verksamhetens kostnader 1803,7 1767,2 

Specifikation verksamhetens kostnader   

Löner och sociala avgifter 1084,3 1018,9 

Pensionskostnader 98,0 86,5 

Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial 10,1 11,2 

Köp av huvudverksamhet 235,1 234,0 

Lokal- och markhyror 179,3 176,9 

Övriga tjänster/kostnader 96,0 128,8 

Lämnade bidrag 60,1 60,0 

Förbrukningsmaterial och inventarier 40,9 50,9 

Summa specifikation verksamhetens 
kostnader 

1803,7 1767,2 
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NOTER (Mnkr) Kommun 2019 Kommun 2018 

Not 3 Avskrivningar 

Avskrivningar byggnader och anläggningar 10,2 7,3 

Avskrivningar maskiner och inventarier 9,4 11,1 

Nedskrivningar 0,2 1,5 

Summa avskrivningar 19,8 19,9 

   

Specifikation nedskrivningar   

-varav kommunstyrelsen 0,2 0,3 

-varav barn- och utbildningsnämnden  1,2 

Summa nedskrivningar maskiner och 
inventarier 

0,2 1,5 

Summa jämförelsestörande poster   

   

Not 4 Skatteintäkter   

Preliminära skatteintäkter 1113,3 1065,5 

Preliminär slutavräkning 2019/2018 -10,1 -3,5 

Slutavräkning 2018/2017 korrigering 0,6 -1,4 

Mellankommunal utjämning 1,6 1,7 

Summa skatteintäkter 1105,3 1062,3 

   

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning   

Inkomstutjämning 240,6 249,4 

Kostnadsutjämning 13,1 15,7 

Utjämning LSS 52,0 42,5 

Regleringsbidrag 16,6 3,7 

Fastighetsavgifter 49,6 49,2 

Ökat flyktingmottagande 24,4 38,3 

Summa generella statsbidrag och 
utjämning 

396,3 398,9 

   

Not 6 Finansiella intäkter   

Ränteintäkter 3,8 4,7 

Administrationsavgift borgensåtagande 2,4 2,5 

Summa finansiella intäkter 6,2 7,2 

   

 

Not 7 Finansiella kostnader 

  

Övriga finansiella kostnader 1,2 0,7 

Summa finansiella kostnader 1,2 0,7 
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NOTER (Mnkr) Kommun 2019 Kommun 2018 

Not 8 Årets resultat   

Årets resultat Lindesbergs kommun 34,5 48,7 

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

-varav resultat balansenhet renhållning 3,3 1,1 

-avgår realisationsvinst bilar -0,6 -0,4 

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

Justerat resultat 33,1 46,1 

   

Not 9 Försäljning   

Avgår realisationsvinst vid försäljning bilar -0,6 -2,2 

Försäljning mark -0,8 -0,4 

Summa försäljning -1,4 -2,6 

   

Not 10 Justering för gjorda avsättningar   

Avsättning till pensioner 7,3 -2,2 

Avsättning vatten/renhållning -1,3 -1,7 

Summa justering av gjorda avsättningar 6,0 -3,9 

   

Not 11 Nettoinvesteringar   

Nettoinvesteringar enligt redovisning 27,0 59,5 

Nettoinvesteringar va/renhållning 27,4 22,8 

Summa nettoinvesteringar 54,4 82,3 

   

Not 12 Justering av rörelsekapitalets 
förändring 

  

Förändring av kortfristiga fordringar -0,1 -5,6 

Förändring av kortfristiga skulder 9,4 18,0 

Summa justering av rörelsekapitalets 
förändring 

9,3 12,4 

Not 13 Materiella anläggningstillgångar   

Markreserv   

Anskaffningsvärde 29,2 19,4 

Årets nyanskaffning 3,0 9,8 

Ackumulerad värdeminskning -5,4 -5,2 

Årets avskrivningar -0,4 -0,2 

Utgående bokfört värde 26,4 23,8 
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NOTER (Mnkr) Kommun 2019 Kommun 2018 

 

Fastigheter för affärsverksamhet 

Anskaffningsvärde 272,2 249,4 

Årets nyanskaffning 27,4 22,8 

Ackumulerad värdeminskning -152,3 -149,7 

Årets avskrivningar -4,3 -2,5 

Utgående bokfört värde 143,0 119,9 

   

Publika fastigheter   

Anskaffningsvärde 299,6 258,3 

Årets nyanskaffning 18,5 41,2 

Ackumulerad värdeminskning -164,6 -160,2 

Årets avskrivningar -5,3 -4,4 

Utgående bokfört värde 148,1 134,9 

   

Övriga fastigheter   

Anskaffningsvärde 14,4 14,4 

Ackumulerad värdeminskning -13,5 -13,3 

Årets avskrivningar -0,2 -0,2 

Utgående bokfört värde 0,8 1,0 

   

Summa mark och fastigheter 318,3 279,6 

   

Maskiner, fordon och inventarier   

Anskaffningsvärde 234,8 226,3 

Årets nyanskaffning 7,2 8,6 

Årets ökning finansiell leasing 2,4  

Ackumulerad värdeminskning -193,5 -180,9 

Årets avskrivningar -4,9 -4,9 

Årets avskrivningar finansiell leasing -4,5 -6,2 

Korrigering finansiell leasing enligt årsbesked -1,0  

Nedskrivningar -0,2 -1,5 

Utgående bokfört värde 38,7 41,4 

   

Summa maskiner, fordon och inventarier 38,7 41,4 

   

Summa materiella anläggningstillgångar 357,0 321,0 
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NOTER (Mnkr) Kommun 2019 Kommun 2018 

 

Not 14 Finansiella anläggningstillgångar 

Långfristiga fordringar   

Förlagslån 3,2 3,2 

Revers Löa m.fl. 1,3 1,4 

Revers Nerikes Brandkår 0,0 0,1 

Summa långfristiga fordringar 4,5 4,8 

   

Aktier, aktier och bostadsrätter   

Andelar 372,0 372,0 

Linde Stadshus AB 30,1 30,1 

Ägartillskott Linde Stadshus AB 3,0 3,0 

Lindesberg Utveckling  0,1 

Summa aktier och andelar 405,1 405,2 

   

Summa finansiella anläggningstillgångar 409,6 409,9 

   

Not 15 Förråd, exploateringsmark   

Tomter Vibyn 0,8 0,8 

Avgår kostnader tomter -0,1 -0,1 

Summa förråd, exploateringsmark 0,7 0,7 

   

Not 16 Fordringar   

Kundfordringar 20,0 20,7 

Upplupna intäkter 3,3 1,5 

Momsfordran 18,7 26,3 

Fastighetsavgift 35,0 29,0 

Ankomstregistrerade fakturor 34,0 27,7 

Förutbetalda kostnader 11,0 10,4 

Övriga fordringar 7,7 14,0 

Summa kortfristiga fordringar 129,7 129,6 
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NOTER (Mnkr) Kommun 2019 Kommun 2018 

 

Not 17 Kassa, bank m.m. 

Plusgiro   

Bank 430,3 452,5 

-varav Besök Linde AB 4,7 6,9 

-varav Linde Energi AB -64,1 -42,5 

-varav Lindesbergs bostäder -38,9 -140,6 

-varav Fastigheter i Linde AB -85,6 -41,8 

-varav Linde Stadshus AB -0,3 0,4 

Bolagens likvidamedel -184,2 -217,6 

Summa likvida medel 246,1 235,0 

 

 

  

Not 18 Eget kapital   

Ingående eget kapital 691,0 642,3 

-varav va 4,1 4,6 

-varav renhållning 7,7 4,4 

Årets resultat 34,5 48,7 

Summa eget kapital 725,6 691,0 

   

Not 19 Avsättning till pensioner inklusive 
löneskatt 

  

Avsättningar pensioner anställda 100,6 89,1 

Avsättning pensioner förtroendevalda 13,0 17,2 

Summa pensionsavsättningar 113,6 106,3 

   

Specifikation- avsatt till pensioner för 
anställda 

  

Ingående avsättning 89,1 93,0 

Ränteuppräkning 0,8 0,7 

Basbeloppsuppräkning 1,6 0,4 

Nya utbetalningar -4,6 -3,9 

Intjänad PA-KL 6,7  

Intjänad förmånsbestämd ålderspension 6,6 2,5 

Intjänad särskild avtalspension 0,4  

Nya efterlevnadspensioner 0,4 0,2 

Övrig post -0,4 -3,9 

Summa avsatt till pensioner 100,6 89,1 

Aktualiseringsgrad 97 % 97 % 
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NOTER (Mnkr) Kommun 2019 Kommun 2018 

Specifikation- avsatt till pensioner 
förtroendevalda 

  

Ingående avsättning 17,2 15,6 

Ränteuppräkning 0,2 0,2 

Basbeloppsuppräkning 0,4 0,2 

Överfört till ordinarie beräkning -3,9  

Nyintjänade -0,1 1,3 

Övrig post -0,8  

Summa avsatt till pensioner 
förtroendevalda 

13,1 17,2 

 

 

 

  

Not 20 Andra avsättningar   

Miljöfond 15,3 18,5 

VA-kollektivet 1,2 1,6 

Renhållningskollektivet 0,0 1,7 

Fiber 4,0 0,0 

Summa andra avsättningar 20,5 21,8 

   

Not 21 Långfristiga skulder   

Ingående låneskuld   

Finansiell leasing 9,3 12,4 

Skuld för anläggningsavgifter 0,3 0,4 

Summa långfristiga skulder 9,6 12,8 

   

Not 22 Kortfristiga skulder   

Leverantörsskulder 79,5 72,2 

Personalens skatter och avgifter 38,8 38,3 

-varav källskatt 16,1 16,0 

-varav skatteskuld 3,0 2,8 

-varav arbetsgivaravgifter 19,6 19,5 

Förutbetalda intäkter 11,0 9,7 

-varav kommunalskatt 11,0 9,7 
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NOTER (Mnkr) Kommun 2019 Kommun 2018 

 

Upplupna kostnader 

 

100,7 

 

97,4 

-varav upplupna 7,2 2,7 

-varav pensionskostnad individuell del 32,8 33,0 

-varav löneskatt pensionskostnad individuell 
del 

7,9 8,0 

-varav semesterlöneskuld 34,7 36,1 

-varav ferielöneskuld 18,0 17,6 

Övriga kortfristiga skulder 25,1 29,7 

Interimsskulder 18,6 17,0 

Summa kortfristiga skulder 273,7 264,3 

 

 

  

Not 23 Pensionsförpliktelser   

Pensionsförpliktelser intjänade tom 1997 414,9 432,5 

Löneskatt 100,6 104,9 

Summa pensionsförpliktelser 515,5 537,4 

   

Specifikation pensionsförpliktelser   

Ingående ansvarsförbindelse 537,5 567,2 

Ränteuppräkning 3,0 2,9 

Basbeloppsuppräkning 13,1 8,0 

Gamla utbetalningar -34,7 -34,1 

Övrig post -3,4 -6,5 

Utgående ansvarsförbindelse 515,5 537,5 

   

Not 24 Borgensåtagande kommunägda 
bolag 

  

Lindesbergs bostäder 545,7 607,2 

Linde Energi AB 75,0 75,0 

Fastigheter i Linde AB 1261,5 1147,0 

Linde Stadshus AB 90,5  

Summa kommunägda bolag 1 972,7 1 829,2 

   

Not 25 Borgensåtagande övriga   

Kooperativa hyresrättsföreningen Tallen 127,0 127,5 

Brf Senioren Lindesberg  34,6 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 7,5 7,5 

Föreningar 5,7 5,8 

Summa övriga 140,1 175,3 
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NOTER (Mnkr) Kommun 2019 Kommun 2018 

Not 26 Förlustansvar egna hem   

Förlustansvar egna hem  0,1 

Summa förlustansvar egnahem 0,0 0,1 

   

Totalt borgensåtagande 2 112,8 2 004,6 

 

 

  

Not 27 Operationell leasing, lös egendom   

Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt 
följande 

  

Inom 1 år 9,4 11,2 

Senare än 1 år men inom 5 år 10,3 11,3 

Hyresavtal på 25 år, tecknade 2019   

Summa operationell leasing lösegendom 19,7 22,5 

   

Not 28 Operationell leasing, hyra 
fastigheter 

  

Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt 
följande 

  

Inom 1 år 162,7 148,3 

Senare än 1 år men inom 5 år 650,8 353,3 

Senare än 5 år 3091,4 
3,3 

 

Summa operationell leasing hyra 
fastigheter 

3904,9 504,9 

Not 28 Finansiella leasingavtal, fordon   

Totala minimileaseavgifter 9,4 12,5 

Framtida finansiella kostnader -0,1 -0,1 

Nuvärdet av minimileaseavgifter 9,3 12,4 

   

Nuvärdet av minimileaseavgifter förfaller 
enligt följande 

  

Inom 1 år 4,5 8,2 

Senare än 1 år men inom 5 år 4,8 4,2 

Senare än 5 år   

Leasing 

Leasingavtal klassificeras som ett finansiellt leasingavtal när ekonomiska fördelar och 
nackdelar överförs från leasetagaren vid ägarbyte. Äganderätten övergår slutligen till 
leasetagaren. 

Kostnad för redovisningsrevision 

2019 var kostnaden för redovisningsrevision 0,1 Mnkr. 
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Noter koncernen 

Noter Koncernen 2019 Koncernen 2018 

Not 1 Verksamhetens 
nettokostnad 

  

Verksamhetens intäkter 661,6 701,4 

Verksamhetens kostnader -1978,4 -1989,1 

Avskrivningar -144,9 -152,1 

Summa verksamhetens 
nettokostnad 

-1461,7 -1439,8 

   

Not 2 Skatteintäkter   

Skatteintäkter 1113,3 1065,5 

Slutavräkning 2018/2017 0,6 -1,4 

Preliminär slutavräkning 
2019/2018 

-10,1 -3,5 

Mellankommunal utjämning 1,6 1,7 

Summa skatteintäkter 1105,3 1062,3 

   

Not 3 Generella statsbidrag och 
utjämning 

  

Inkomstutjämning 240,6 249,4 

Kostnadsutjämning 13,1 15,7 

Utjämning LSS 52,0 42,5 

Regleringsbidrag 16,6 3,7 

Fastighetsavgift 49,6 49,2 

Ökat flyktingmottagande  24,4 38,3 

Summa generella statsbidrag 
och utjämning 

396,3 398,8 

 

Not 4 Årets resultat 

  

Kommunen 34,5 48,7 

Linde Stadshus AB -32,8 59,8 

Summa årets resultat 1,7 108,5 

   

Resultat före 
bokslutsdispositioner 

  

Lindesbergs kommun 34,5 48,7 

Linde Stadshus AB -2,7 -3,1 

Fastigheter i Linde AB -60,4 32,8 

Linde Energi AB 45,9 41,9 

Besök Linde AB -8,9 -9,9 

Summa bokslutsdispositioner 
bolagskoncernen 

8,4 110,4 
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Noter Koncernen 2019 Koncernen 2018 

   

Not 5 Materiella 
anläggningstillgångar 

  

Mark, byggnader och tekniska 
anläggningstillgångar 

  

Kommunen 318,3 279,6 

Fastigheter i Linde AB 1944,4 1789,2 

Linde Energi AB 32,6 40,3 

Summa byggnader och mark 2295,3 2109,1 

   

Maskiner och inventarier   

Kommunen 38,7 41,4 

Fastigheter i Linde AB  0,1 

Linde Energi AB 380,1 364,1 

Besök Linde AB  0,0 

Summa maskiner och 
inventarier 

418,8 405,6 

   

Övriga materiella 
anläggningstillgångar 

  

Besök Linde AB 0,2 0,2 

Fastigheter i Linde AB 36,5 23,7 

Linde Energi AB 4,5 4,0 

Summa övriga 
anläggningstillgångar 

41,2 27,9 

Summa anläggningstillgångar                                                      2755,3                                                      2542,6 

 

 

Not 6 Kassa och bank 

  

Kommunen 246,1 235,0 

Linde Stadshus AB 0,4 0,1 

Fastigheter i Linde AB 125,4 182,5 

Linde Energi AB 64,4 42,5 

Besök Linde AB 0,0 0,0 

Summa kassa och bank 436,3 460,1 

   

Not 7 Eget kapital   

Ingående eget kapital 848,7 757,5 

Omstrukturering bolagen 4,9 -17,3 

Årets resultat 1,7 108,5 

Summa eget kapital 855,3 848,7 
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Noter Koncernen 2019 Koncernen 2018 

   

Not 8 Andra avsättningar   

Övriga avsättningar 20,5 83,2 

Uppskjutna skatter 62,1  

Summa andra avsättningar 82,6 83,2 

   

Not 9 Långfristiga skulder   

Kommunen 9,6 12,8 

Linde Stadshus AB 90,5 186,7 

Fastigheter i Linde AB 1 807,2 1 754,2 

Linde Energi AB 75,0 75,0 

Eliminering interna poster  -186,7 

Summa långfristiga skulder 1 982,3 1 842,0 

   

Not 10 Justering av 
rörelsekapitalets förändring 

  

Andra avsättningar 8,7 -4,5 

Summa justering av 
rörelsekapitalets förändring 

8,7 -4,5 

   

Not 11 Justering av 
rörelsekapitalets förändring 

  

Förändring förråd -2,6 -3,4 

Förändring kortfristiga fordringar -12,3 40,9 

Förändring kortfristiga skulder 18,1 41,4 

Summa justering 
rörelsekapitalets förändring 

3,2 78,9 

   

Not 12 Panter och 
ansvarsförbindelser 

  

Pensionsförpliktelser 515,5 537,5 

Borgensförbindelser 140,1 175,4 

- varav förlustansvar egna hem 0,0 0,1 

- varav övriga förpliktelser 140,1 175,3 

Summa panter och 
ansvarsförbindelser 

655,6 712,9 
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Lindesbergs kommun har i juni 2011 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 
kommuner som per 2019-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har 
ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest 
ekonomisk förening har ingåtts regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan 
medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnda 
borgensförbindelse. 

Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som 
respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till 
storleken på medlemskommunerna respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk 
förening. 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Lindesbergs kommuns ansvar enligt ovan 
nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2019-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige 
AB:s totala förpliktelser till 460 925 942 275 kronor och totala tillgångar till 460 364 563 304 
kronor. Lindesbergs kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 2 049 942 391 
kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 2 057 975 443 kronor. 
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4.5 Driftredovisning per nämnd 

Nämnd Kostnad Intäkt Netto Nettobudget Avvikelse 
Bokslut 

2018 

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

Kommunstyrelse 402,0 150,6 251,4 249,0 -2,4 246,9 

- därav Utskottet för stöd 
och strategi 

156,9 82,4 74,5 74,7 0,2 75,9 

- därav Tillväxtutskott 136,7 38,4 98,3 98,0 -0,3 94,8 

- därav VA/Renhållning 8,6 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

- därav Överförmyndar-
verksamhet 

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

- därav 
Samhällsbyggnads-
förbundet 

66,5 19,9 46,6 44,0 -2,6 45,1 

- därav Räddningstjänst 30,3 1,2 29,0 29,0 0,0 27,7 

Barn- och 
utbildningsnämnd 

774,2 141,7 632,5 618,0 -14,5 610,2 

Socialnämnd 654,9 119,8 535,1 529,1 -6,0 525,7 

Samhällsbyggnadsnämnd 
Bergslagen 

44,0 29,1 14,9 13,9 -1,0 13,3 

Summa nämnder 1 876,0 441,3 1 434,7 1 410,8 -23,9 1 391,1 

Finansförvaltning 343,4 1 812,7 1 469,3 1 424,4 44,9 1 429,8 

Totalt 2 219,4 2 253,9 34,5 13,5 21,0 48,7 
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Driftredovisning per huvudverksamhet 

Huvudverksamhet Kostnad Intäkt Netto Nettobudget Avvikelse 
Bokslut 

2018 

Politisk verksamhet 8,1 0,7 7,4 6,7 -0,7 7,1 

Gemensam 
verksamhet 

207,8 102,5 105,3 104,8 -0,4 104,7 

Infrastruktur, skydd 
mm 

109,1 30,4 78,7 75,4 -3,3 75,2 

Fritid och kultur 47,2 5,8 41,4 41,5 0,1 39,5 

Pedagogisk 
verksamhet 

807,5 152,7 654,8 638,1 -16,7 631,8 

Vård och omsorg 654,9 119,9 535,1 529,1 -6,0 519,9 

Särskilt inriktade 
insatser 

32,8 20,7 12,1 15,2 3,1 12,8 

Affärsverksamhet 8,6 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa 
driftverksamhet 

1 876,0 441,3 1 434,7 1 410,8 -23,9 1 391,1 

Finansförvaltning 343,4 1 812,7 1 469,2 1 424,3 44,9 1 439,8 

Totalsumma 2 219,4 2 254,0 34,5 13,5 21,0 48,7 

4.6  Investeringsredovisning per nämnd 

Nämnd/förvaltning Utgifter Inkomster Nettoinvestering Budget Avvikelse 

Kommunstyrelsen 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 

- därav utskottet för stöd 
och strategi 

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

- därav Tillväxtutskottet 6,3 0,7 5,6 37,8 32,2 

- därav 
Samhällsbyggnadsförbunde
t Bergslagen 

15,9 0,0 15,9 23,5 7,6 

- därav Vatten/Renhållning 27,4 0,0 27,4 53,2 25,8 

Barn- och 
utbildningsnämnd 

2,0 0,0 2,0 6,1 4,1 

Socialnämnd 0,8 0,0 0,8 1,0 0,2 

      

Totalt kommunen 55,0 0,7 54,3 125,5 71,2 
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Investeringsredovisning per projekt 

Tillväxtutskottet 

 Projekt   Utgifter   Inkomster  
 

Nettoinvestering  
 Budget 2019  

 Avvikelse 
mot budget  

Industrirakan 
norra delen  

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

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

Gång- och 
cykelväg 
Schröders backe  

 1,0   0,0   1,0   0,9   -0,1  

Gång- och 
cykelväg 
Ishockeygatan  

 2,2   0,0   2,2   2,2   0,0  

Bussangöring 
Brotorpsskolan  

 0,0   0,0   0,0   1,7   1,7  

Vändplan 
Guldsmedshyttan  

 0,1   0,0   0,1   0,7   0,6  

Ny väg Frövi N: a 
Bangatan  

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

Exploatering 
industrimark 
Frövi  

 2,5   0,0   2,5   15,0   12,5  

Nytt villaområde 
Lindesberg  

 0,0   0,0   0,0   15,0   15,0  

Gång- och 
cykelväg 
Banvägen  

 0,0   0,3   -0,3   0,0   0,3  

Lindesjön runt   0,1   0,0   0,1   0,5   0,4  

Summa 
investeringar  

 6,5   0,9   5,6   37,8   32,2  

Utskottet för stöd och strategi 

 Projekt   Utgifter   Inkomster  
 

Nettoinvestering  
 Budget 2019  

 Avvikelse mot 
budget  

Inköp av 
datorer  

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

Till KS 
förfogande  

 0,0   0,0   0,0   1,0   1,0  

E-tjänster   0,0   0,0   0,0   0,2   0,2  

Utökad 
funktionell W-
lan  

 0,8   0,0   0,8   0,8   0,0  

Utrustning 
måltid  

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

Summa 
investeringar  

 2,6   0,0   2,6   3,9   1,3  
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Samhällsbyggnadsförbundet - Vatten/Renhållning 

 Projekt   Utgifter   Inkomster  
 

Nettoinvestering  
 Budget 2019  

 Avvikelse 
mot budget  

Förlängning 
Ishockeygatan  

 1,9   0,0   1,9   0,0   -1,9  

Mindre 
ledningsarbeten  

 8,5   0,0   8,5   6,0   -2,5  

Ledning 
Gammelbo 
- Ramsberg  

 0,7   0,0   0,7   0,7   0,0  

Ledning 
Lindesberg-Nora  

 6,0   0,0   6,0   17,8   11,8  

Minireningsverk 
Öskevik- 
Mårdshyttan  

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

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

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

 
Överföringsledning 
Löa-Vasselhyttan  

 1,5   0,0   1,5   3,0   1,5  

Reningsverk 
Lindesberg  

 0,9   0,0   0,9   1,0   0,1  

Mindre Va-
anläggningar  

 5,1   0,0   5,1   6,0   0,9  

Cederborgsvägen   0,0   0,0   0,0   0,7   0,7  

Pumpstation 
Prästbron  

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

Folkestorp etapp 2   1,4   0,0   1,4   0,0   -1,4  

 Summa 
investeringar  

 27,4   0,0   27,4   53,2   25,8  
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Samhällsbyggnadsförbundet, park, idrott, gata, belysning 

 Projekt   Utgifter   Inkomster  Nettoinvestering  
 Budget 
2019  

 Avvikelse 
mot budget  

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

Dagvatten centrala 
Lindesberg  

 0,0   0,0   0,0   1,0   1,0  

Föryngring träd   0,0   0,0   0,0   0,3   0,3  

Trafiksäkerhetsåtgärder, 
gatuombyggnation  

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

 
Tillgänglighetsanpassning  

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

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

Planerat underhåll 
beläggning  

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

Investering i väg - och 
gatubelysning  

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

Renovering broar   0,0   0,0   0,0   5,0   5,0  

Väg- och gatubelysning 
Ramsberg  

 1,0   0,0   1,0   1,0   0,0  

Förlängning 
Ishockeygatan  

 0,9   0,0   0,9   0,8   -0,2  

Gång- och cykelväg 
Dalkarshyttan  

 0,1   0,0   0,1   0,1   0,0  

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

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

Råsvalslund   0,1   0,0   0,1   0,1   0,0  

Trapp Flora gatan   0,4   0,0   0,4   0,4   0,0  

Flugparken   4,1   0,0   4,1   4,9   0,8  

Ny infart fritidsbyn 
Lindesberg  

 0,1   0,0   0,1   0,1   0,0  

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

Reinvesteringar 
lekplatser  

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

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

Fritidsbyn Lindesberg   0,4   0,0   0,4   0,3   0,1  

Spontanidrottsplats 
Lindesberg  

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

Fellingsbro IP, 
Munkhyttan  

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

Naturbadplatser, 
Smedvallen  

 0,1   0,0   0,1   0,1   0,0  

Råssvallens IP   0,1   0,0   0,1   0,1   0,0  

Tak på befintliga 
sandfickor  

 0,1   0,0   0,1   0,1   0,0  

Summa investeringar   15,9   0,0   15,9   23,5   7,6  
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Socialnämnden 

 Projekt   Utgifter   Inkomster  
 

Nettoinvestering  
 Budget 2019  

 Avvikelse mot 
budget  

Inventarier 
funktionsstöd  

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

Inventarier 
gruppboende  

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

Summa 
investeringar  

 0,8   0,0   0,8   1,0   0,2  

Barn-och utbildningsnämnden 

 Projekt   Utgifter   Inkomster  
 

Nettoinvestering  
 Budget 

2019  
 Avvikelse 

mot budget  

 
Undervisningsinventarier 
Björkhagaskola  

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

Digitalisering 1–1   2,0   0,0   2,0   2,0  0 ,0 

 Summa investeringar   2,0   0,0   2,0   6,1   4,1  
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4.7 Särredovisning 

Balansräkning Vatten (Mnkr) 2019 2018 

TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar   

Materiella anläggningstillgångar   

Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar 

143,0 119,9 

Maskiner och inventarier 0,2 0,4 

Summa anläggningstillgångar 143,2 120,3 

   

Omsättningstillgångar   

Fordringar 0,0 0,0 

Likvida medel 0,0 0,0 

Summa omsättningstillgångar 0,0 0,0 

SUMMA TILLGÅNGAR 143,2 120,3 

   

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 

  

Ingående eget kapital 4,6 2,7 

Årets resultat -0,4 1,9 

Utgående eget kapital 4,2 4,6 

Avsättningar   

Andra avsättningar 1,3 1,6 

Summa avsättningar 1,3 1,6 

Skulder   

Långfristiga skulder 43,8 45,7 

Kortfristiga skulder 93,9 68,4 

Summa skulder 137,7 114,1 

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

143,2 120,3 
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Balansräkning Renhållning 
(Mnkr) 

2019 2018 

TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar   

Materiella anläggningstillgångar   

Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar 

0,6 0,7 

Maskiner och inventarier   

Summa anläggningstillgångar 0,6 0,7 

   

Omsättningstillgångar   

Fordringar 0,1  

Likvida medel 24,2 25,2 

Summa omsättningstillgångar 24,3 25,2 

SUMMA TILLGÅNGAR   

   

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 

  

Ingående eget kapital 4,4 3,3 

Årets resultat 3,3 1,1 

Utgående eget kapital 7,7 4,4 

Avsättningar   

Andra avsättningar 15,3 20,2 

Summa avsättningar 15,3 20,2 

Skulder   

Långfristiga skulder 0,0 0,0 

Kortfristiga skulder 1,9 1,3 

Summa skulder 1,9 1,3 

   

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

24,9 25,9 

 Särredovisningar 

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

Anläggningstillgångar 

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

Komponentavskrivning 

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

Avsättning pensioner 

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

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

Interna kostnader och intäkter 

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

Ferie- och uppehållslön 

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

Investeringar 

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

Leasing 

Leasingavtal klassificeras som ett finansiellt leasingavtal när ekonomiska fördelar och 
nackdelar överförs från leasegivaren till leasetagaren vid ägarbyte. Äganderätten övergår 
slutligen till leasetagaren. I enlighet med 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. 
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VA/Renhållning 

Va/Renhållning är egna balansräkningsenheter.  Driftresultatet överförs till ett skuldkonto på 
balansräkningen ”avsättning” till va respektive renhållningskollektivet. I 2019 års bokslut har 
Lindesbergs kommun en skuld till VA-kollektivet och en fordran på renhållningskollektivet. 

Koncernen 

Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell 
konsolidering. Med förvärvsmetoden menas att vid förvärvstillfället förvärvat eget kapital i 
kommunalt bolag eliminerats. Inom koncernen förekommer omfattande transaktioner. Alla 
transaktioner av väsentlig karaktär inom koncernen har eliminerats för att ge en rättvisande 
bild av koncernens totala ekonomi. Det sammanställda bokslutet 2019 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. Till bokslut 2019 har inte 
Samhällsbyggnadsförbundet kunnat leverera en specifik balans- och resultaträkning för 
Lindesbergs kommun. Deras revisorer är inkopplade och till delårsbokslut 2020 ska ett 
specifikt bokslut för Lindesbergs kommun tas fram.  I förvaltningsberättelsen så finns det inte 
uppföljning och analys under alla rubriker. Det kommer att jobbas med det under år 2020 
inför delårsrapporten och årsredovisningen. 

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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Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 

Personalekonomiskt bokslut 2019 

Förslag till beslut 

Personalchef och kommunstyrelsens ordförande överlämnar en redovisning i 
form av personalekonomiskt bokslut 2019. 
 Kommunstyrelsen tar del av Personalekonomiskt bokslut 2019, en 

övergripande redogörelse gällande personalrelaterade delar för 
Lindesbergs kommun som arbetsgivare 

 Kommunfullmäktige tar del av Personalekonomiskt bokslut 2019, en 
övergripande redogörelse gällande personalrelaterade delar för 
Lindesbergs kommun som arbetsgivare 
 

Ärendebeskrivning 

Årligen sammanställs en redovisning för Lindesbergs kommun som 
arbetsgivare kopplat till ett flertal områden såsom kostnader, hälsa, 
personalomsättning, arbetad tid, anställningsförhållanden, 
kompentensförsörjning med mera. Sammanställningen är tänkt både som 
information men också att ligga till grund för fortsatt arbete med analys och 
aktivt arbete för att utveckla kommunen som attraktiv arbetsgivare. Det 
yttersta ansvare som arbetsgivare ligger hos politiken vilket innebär att det är 
viktigt med kunskap om personalrelaterade frågor. 

Kortfattad sammanfattning av 2019 är: 

 1 november hade kommunen 1 845 tillsvidareanställda 
  80 procent av medarbetarna var kvinnor och 20 procent män 
 174 medarbetare slutande sin anställning vid Lindesbergs kommun 
 148 medarbetare ändrade sysselsättningsgrad, yrkesbenämning eller arbetsplats 
 70 procent var heltidsanställda – av kvinnorna 67 procent och av männen 84 procent 
 Genomsnittlig sysselsättningsgrad var bland kvinnor 92,7 procent och bland män 96,2 

procent. Totalt 93,4 procent 
 Medelåldern 2019 för kommunens medarbetare var 46,1 år 
 Sjukfrånvaron var 5,40 procent av ordinarie arbetstid 
 Kostnad för vår företagshälsovård uppgick till drygt 2 miljoner kronor 
 44 medarbetare anmälde en arbetsskada 
 48 medarbetare har under året gått i pension 
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Ärendets beredning 

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

 

Irja Gustafsson Carina Fyrpil 
Kommunstyrelsens ordförande Personalchef 

Bilagor: 

Personalekonomiskt bokslut 2019 
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Tack för året 2019! 
 
Tack alla medarbetare! Tack för ert engagemang - det är avgörande för en 
framgångsrik verksamhet! 
 
Våra medarbetare möter medborgarna i livets alla skeden. Som medarbetare skapas 
kvalitet genom det dagliga arbetet i mötet med medborgaren. Varje medarbetare är viktig 
för helheten i det kommunala uppdraget. I medarbetarenkäten är det frågan ”Mitt arbete 
känns meningsfullt” som får det högsta utfallet. Att Lindesbergs kommun kan erbjuda 
meningsfulla uppdrag är en mycket viktig del i att vara en attraktiv arbetsgivare. Att 
arbeta inom en så bred verksamhet som kommunen erbjuder gör att medarbetare kan 
vidareutvecklas inom sitt uppdrag eller kanske välja att ta nya uppdrag, ett sätt att möjliggöra 
så kallade karriärvägar. Konkurrensen på arbetsmarknaden är stor men vi kan ändå 
konstatera att verksamheterna haft en något lägre personalomsättning än tidigare år. 
 
Kommunen står inför utmaningar inom alla verksamhetsområden. Det innebär ofta 
förändring i arbetssätt vilket upplevs olika för olika personer. Kommunikation är svårt 
men extra viktigt i samband med förändringar. Därför har chefer ett extra stort ansvar att 
i lyssna in, planera och agera för att få varje medarbetare att känna sig delaktig och 
lyssnad på. Genom att alla bidrar med sin kompetens på bästa möjliga sätt så kommer vi 
gemensamt skapa en verksamhet med bästa möjliga resursnyttjande. 
 
Medarbetare som känner sig inspirerade, motiverade och är stolta över sina uppdrag och 
att bidra till utveckling är en oerhörd tillgång. Det är så varje medarbetare ska känna och 
det kan uppnås genom en aktiv samverkan, i stort och i smått. 
 
Ett personalekonomiskt bokslut innehåller mycket övergripande fakta och statistik och 
tanken är att redovisningen ska utgöra en grund för dialog och analys. Vad behöver 
kommunen utveckla, förändra och förstärka genom strategiska beslut kring våra 
personalpolitiska områden för att vara en fortsatt attraktiv arbetsgivare?  
 
Med en stark tro på Lindesbergs kommun som attraktiv arbetsgivare, överlämnar 
kommunstyrelsen 2019 års personalekonomiska bokslut till kommunfullmäktige. 
 

Irja Gustafsson  Carina Fyrpihl 
Kommunstyrelsens ordförande Personalchef 
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Sammanfattning 
 

Följande fakta är hämtad ur Lindesbergs kommuns personalekonomiska bokslut för 
2019:  

 1 november hade kommunen 1 845 tillsvidareanställda, vilket var 62 fler än 2018. 
 Av kommunens medarbetare var 80 procent kvinnor och 20 procent män. 
 Under 2019 slutade 174 medarbetare sin anställning vid Lindesbergs kommun. 
 148 medarbetare ändrade sysselsättningsgrad, yrkesbenämning eller arbetsplats. 
 36 procent av kommunens medarbetare arbetade med utbildning och barnomsorg. 
 38 procent av kommunens medarbetare arbetade med vård och omsorg. 
 70 procent var heltidsanställda – av kvinnorna 67 procent och av männen 84 procent. 
 Genomsnittlig sysselsättningsgrad var bland kvinnor 92,7 procent och bland män 96,2 

procent. Totalt 93,4 procent. 
 Medelåldern 2019 för kommunens medarbetare var 46,1 år. 
 Sjukfrånvaron var 5,40 procent av ordinarie arbetstid. 
 Kostnad för vår företagshälsovård uppgick till drygt 2 miljoner kronor. 
 44 medarbetare anmälde en arbetsskada. 
 48 medarbetare har under året gått i pension. 
 Uppgifterna i det personalekonomiska bokslutet är tagna ur kommunens personal- 

och löneadministrativa system samt ekonomisystem. 
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1. Personalstruktur 

1.1. Antal anställda 
 

Anställda – Antal tillsvidareanställda 2019-11-01 

Förvaltning Kvinnor Män Totalt 
Barn- och utbildningsförvaltningen 544 205 749 
Kommunledningskontor 113 30 143 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen  31 21 52 
Socialförvaltningen 741 83 824 
Tillväxtförvaltningen 50 27 77 

Totalt kommunen 1 479 366 1 845 
 
 
Lindesbergs kommun hade 1 november 1 845 tillsvidareanställda vilket är en ökning med  
62 personer mot föregående år. Omräknat till heltider var antalet årsarbetare 1724 
jämfört med 1 657 föregående år. 
 
Andelen tillsvidareanställda män bland medarbetarna är 19,8 % och har därmed ökat 
med en halv procentenhet jämfört med 2018.   
 
 

1.2. Personalomsättning 
 

Extern personalomsättning –  
antal som slutat sin anställning vid 
kommunen 
 2019 
  
Pension 52 
Hel sjukersättning 0 
Andra orsaker 122 
  
Totalt kommunen 174 

 
 

Intern personalomsättning –  
antal som ändrat sin anställning 
 2019 
  
Annan sysselsättningsgrad 62 
Byte av arbetsplats 58 
Annan yrkesbenämning 28 
  
Totalt kommunen 148 

 

 
Den externa personalomsättningen har minskat med 38 medarbetare jämfört med 2018. 
Tillsvidareanställda medarbetare som ändrat sin anställning är 7 färre än 2018.  
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Personalomsättningen för chefer var 15%. För hela kommunen var personalomsättningen 
17% (chefer inkluderade). 12 chefer blev nyanställda eller fick förändrade uppdrag under 
2019.  
 
 

1.3. Kompetensförsörjning 
 

Lindesbergs kommun märker att det är en stor utmaning att rekrytera till flera olika befattningar. 
Det ställer höga krav på oss som arbetsgivare att kunna attrahera och rekrytera personal men även 
att titta på nya arbetssätt för att lösa behovet av kompetens. Vi behöver fokusera på att få våra 
kompetenta medarbetare att vilja fortsätta utvecklas hos oss samtidigt som vi önskar få kompetenta 
sökande - välja att arbeta hos Lindesbergs kommun. Totalt beräknas knappt 500 personer gå i 
pension de närmsta 10 åren. Till detta behöver det planeras för en personalomsättning på 
ca 15 % per år. 
 
Varje verksamhet ansvarar för att planera för kompetensförsörjning inom sin verksamhet. Det finns 
inget enkelt recept eller en given lösning på hur vi ska lösa kompetensförsörjningsutmaningen utan 
det krävs ett långsiktigt arbete på alla nivåer och olika insatser, stora som små. I de flesta 
undersökningar som görs kopplat till vad som påverkar när arbetssökande väljer arbetsgivare är det 
tydligt att ledarskapet, kollegor och stämning på arbetsplatsen hamnar högt. Arbetet med 
kompetensförsörjning går därmed hand i hand med ett aktivt arbetsmiljöarbete, samverkan och 
fokus på ett gott ledarskap.  
Den absolut främsta fördelen Lindesbergs kommun kan ha är att varje medarbetare, chef och inte 
minst alla fackligt förtroendevalda är goda ambassadörer för sina uppdrag och sin arbetsplats. Att 
tala gott om sitt jobb är det som starkast påverkar andra till att ta ett aktivt beslut att välja en 
arbetsplats inom våra verksamheter och utbilda eller vidareutbilda sig inom våra 
verksamhetsområden. Att arbeta inom en så bred verksamhet som kommunen erbjuder gör att 
medarbetare kan vidareutvecklas inom sitt uppdrag eller kanske välja att ta nya uppdrag, ett sätt att 
möjliggöra så kallade karriärvägar. 
 
Sveriges kommuner och landsting är tydliga med att offentlig sektor kan lösa en del av bristen på 
personal genom att låta de med deltidsanställning få möjlighet till heltidsarbete. Handlingsplan för 
ökat antal heltider inom kommunals avtalsområde, den så kallade Heltidsresan, går framåt i 
kommunen. Andelen heltider har ökat och genomsnittlig sysselsättningsgrad likaså. Utvecklingen 
av heltider behöver gå hand i hand med effektiv resursplanering. Genom att använda befintlig 
personalresurs på ett mer effektivt sätt minskas kompetensbehovet framöver. 
 
När det är svårt att rekrytera rätt kompetens kan förlängning av arbetslivet vara en ytterligare 
strategi som hjälper oss på vägen. Redan idag finns det flera personer som gått i pension som väljer 
att arbeta kvar på timme eller i ett tidsbegränsat uppdrag. Det är positivt ur flera aspekter att kunna 
tillvarata kompetens hos äldre medarbetare med lång erfarenhet.  
 
Det är tydligt att tjänster med trygga anställningsvillkor är mer attraktiva än vikariat eller 
deltidstjänster. Det finns verksamheter som provar att anställa personer på heltid och tillsvidare som 
i praktiken fungerar som vikarier och arbetar på olika arbetsplatser. Dessa tjänster är både lättare att 
tillsätta och bidrar till ökad kvalité i verksamheten jämfört med någon som enbart arbetar enstaka 
tillfällen. 
 
Ett gott exempel på utveckling är ”Tidig lokal omställning TLO-KL”, en bilaga till det 

omställningsavtal som gäller för i princip alla kommunens medarbetare. Under 2017-2019 har 
kommunen haft möjlighet att ansöka om medel för att genomföra kompetenshöjande insatser i syfte 
att förebygga arbetsbrist för motsvarande 1,2 miljoner kronor. Lindesberg har sökt och fått beviljat 
den summa som fanns avsatt för Lindesberg. Bland annat har insatser godkänts gällande validering 
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till undersköterskekompetens men också kockkompetens, IT-utbildning, förändringsledning samt 
några andra mindre insatser.  
 
Det finns ett antal yrken som under många år har varit svårrekryterade, där det är stor brist 
nationellt och där vi behöver jobba extra med kompetensfrämjande insatser. Dessa är t.ex. lärare, 
förskollärare, fritidspedagog, kock, undersköterska, chef, sjuksköterska och socionom. Det blir allt 
viktigare att arbeta långsiktigt och t.ex. få befintlig personal att vidareutbilda sig, planera för 
pensionsavgångar i god tid och hela tiden skapa kontakter med potentiella kandidater. Gemensamt 
för dessa grupper är att de har en stor marknad. Det som kan vara avgörande i valet är just 
arbetsplatsens rykte om goda arbetsmiljöförhållanden.  
 
 

1.4. Anställda inom olika verksamhetsområden 
Personalgrupp 2019-11-01 Kvinnor Män Totalt 
    

Förvaltningschef 3 5 8 
Chefer 60 23 83 
     

Handläggare 32 10 42 
Administratör 67 5 72 
     

Vård och stöd     
Sjuksköterska 37 9 46 
Vård- och stödpersonal med yrkesutbildning 546 50 596 
Vårdbiträde, vårdare 49 8 57 
    
Rehabilitering och förebyggande arbete (ex. arbetsterapeut) 30 2 32 
    
Socialt och kurativt arbete (ex. socialsekreterare 51 13 64 
    
Utbildning och förskola     
Lärare, specialpedagog  205 102 307 
Förskollärare, lärare fritidshem 156 6 162 
Övrigt arbete inom utbildning och förskola 125 62 187 
 

    

Kultur-, turism och friluftsarbete 28 15 43 
     

Fysisk samhällsplanerare, miljöinspektör, ingenjör 21 16 37 
Tekniker, IT,  2 13 15 
     

Vaktmästare 1 15 16 
     

Kock och måltidspersonal 66 12 78 
 

   

Totalt kommunen 1 479 366 1 845 

 
Av våra tillsvidareanställa återfinns den största andelen inom verksamhetsområdet Vård och 
stöd 43% och därefter inom Utbildning och förskola med 35% 

Fördelning kvinnor och män 

80 % av våra tillsvidareanställda medarbetare är kvinnor. Inom de flesta personalgrupper 
dominerar kvinnorna i antal. I fyra av samtliga personalgrupper ligger den siffran över 90 
%. Inom tre personalgrupper dominerar män, och dessa återfinns inom grupperna 
förvaltningschef, vaktmästare samt tekniker IT. De grupper som har den jämnaste 
fördelningen mellan män och kvinnor är fysisk samhällsplanerare, miljöinspektör, 
ingenjör, kultur-, turism och friluftsarbete, lärare samt övrigt arbete inom utbildning och 
förskola. 
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Chefer
Könsfördelningen av chefer inom kommunen skiljer sig någotfrån den totala
fördelningen av kvinnor och män. 73 % kvinnor och27 % män återfinns inom
chefsgruppen i Lindesberg.

1.5. Hel- och deltidsanställda
Av kommunens tillsvidareanställda innehar70 % heltid och 30 % deltid.En ökning av
genomsnittlig sysselsättningsgrad konstateras förkvinnor men för männen har den
minskat, om än marginellt. Andelen heltidsanställda totalt i kommunen fortsätter att öka.
Vi kan jämföra andelen heltidsanställda som 2014 var 64% mot dagens 70%.

Andel tillsvidareanställda per sysselsättningsgrad

Procentuell fördelning av hel-och deltidsanställningar för kvinnor respektive
män

2017 2018 2019

Heltidsanställda kvinnor i % av samtliga kvinnor 64,0 65,7 66,5
Deltidsanställda kvinnor i % av samtliga kvinnor 36,0 34,3 33,5
Heltidsanställda män i % av samtliga män 83,0 85,3 83,9
Deltidsanställda män i % av samtliga män 17,0 14,7 16,1

Under 2019 ökade andelen heltidsanställda kvinnormedans andelen heltidsanställda
mänminskade något.

Andel heltidsanställda i procentper förvaltning
Förvaltning Kvinnor Män Totalt

Barn- och utbildningsförvaltningen 87,0 88,3 87,3
Kommunledningskontor 78,8 90,0 81,1
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 87,1 95,2 90,4
Socialförvaltningen 46,8 62,6 48,4
Tillväxtförvaltningen 94,0 100 96,1
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I Kommunals centrala huvudöverenskommelse är det inskrivet att parterna aktivt ska 
arbeta för att heltidstjänster ska vara norm, den så kallade Heltidsresan. Lindesbergs 
kommun har en framtagen handlingsplan som kopplas till befattningar inom Kommunals 
avtalsområde samt förvaltningsinriktning för att aktivt arbeta med införande av 
heltidstjänster.  
 
 

1.6. Genomsnittlig sysselsättningsgrad 
 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad – tillsvidareanställda 2019-11-01 i procent 
Förvaltning Kvinnor Män Totalt 
    
    
Barn- och utbildningsförvaltningen 96,6 96,7 96,6 
Kommunledningskontor 94,4 97,7 95,1 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 97,3 98,8 97,9 
Socialförvaltningen 89,2 92,5 89,4 
Tillväxtförvaltningen 98,1 100 98,8 
    

 
Det är de kvinnodominerade yrkesgrupperna inom vård och omsorg som har de lägsta 
genomsnittliga sysselsättningsgraderna. För 2019 ses en ökning på 1 procentenhet på 
andelen heltider. Totalt har den genomsnittliga sysselsättningsgraden i kommunen ökat 
med 0,5 procentenheter. Inom vård och omsorg är nu den genomsnittliga 
sysselsättningsgraden 86,4% och andelen heltidsanställda är 38,9%. Andelen 
heltidsanställda har där ökat med nästan 5 procentenheter jämfört med 2018, vilket är ett 
steg i rätt riktning.  
 
 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad – tillsvidareanställda 2019-11-01 i procent 
 2018 2019 
   
Kvinnor 92,2 92,7 
Män 96,3 96,2 
   
Totalt 92,9 93,4 

 
Kvinnors genomsnittliga sysselsättningsgrad har ökat med 0,5 procentenheter.  Det har i 
positiv riktning påverkat den totala sysselsättningsgraden som nu är 93,4 %, det vill säga 
även en total ökning med 0,5 procentenheter jämfört med 2018. 
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1.7. Ålder 
Medelåldern 2019 var i kommunen 46,1 år vilket är i princip lika som föregående år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.8. Pensioner 

1.8.1. Pensionskostnader 
 
Pensionskostnader 2015-2019 (Mkr) 
 

Pensionskostnader exklusive löneskatt 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

2019 
      
Ålderspension 11,3 10,9 10,7 10,8 10,5  
Intjänad pensionsrätt 971231 15,4 16,4 18,1 19,6 20,0 
Visstidspensioner 0,3 0,1 0,1 0 0 
Efterlevandepension 1,6 1,7 1,8 2,0 2,2  
Särskild avtalspension 0 0 0 0 0 
Övrigt 0,1 0,2 0 0 0 
      
Summa 28,7 29,3 30,7 32,4 32,7 
 

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

 
36,4 

 
39,2 

 
43,7 

 
45,0   

 
45,1 

Pensionsåtaganden t o m 1997 623,7 585,3 567,2 537,5 515,5 
Förmånsbestämd ålderspension över 7,5 Bb 85,3 90,2 92,9 89,1 100,6 
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1.8.2. Påbörjade pensioner 
 
Påbörjade pensionsutbetalningar 2015-2019 

  

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

2019 

      
 Ålderspension 65 62 59 44 52 
Visstidspension 0 0 0 0 0 
Efterlevandepension 11 *13 *11 *6 *3 
Familjepension 3 1 0 2 0 
Livräntor 15 20 17 12 7 
Särskild avtalspension 0 0 0 0 0 

*  Varav 1 barnpension 
 

 

 

1.8.3. Planerade pensionsavgångar 
 

Pensionsavgångar 2020–2029 

 
 
Vid beräkningen av planerade pensionsavgångar utgår den från att pension sker vid 65 år. 
Under 2019 har 23 medarbetare valt att arbeta kvar efter fyllda 65 år. Motsvarande siffra 
för 2016-2018 har varit 22 medarbetare. För att möta rekryteringsbehovet som finns 
inom offentlig sektor är det viktigt att fler medarbetare väljer att kvarstå i arbete längre. 
 
Kurvan kan komma att förskjutas i och med att nya regler gällande pension planeras 
genomföras de närmaste åren i Sverige. Fr om 1 januari 2020 höjs åldern i lagen om 
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Avgångar åldersmässigt 2019 
Födelseår Antal 
  
1952 8 
1953 8 
1954 11 
1955 8 
1956 6 
1957 7 
1958 3 
1959 1 
Totalt 52 

Av de 52 personer som år 2019 har arbetat fram till 
pensionsavgången tillhörde 25 personer kommunals 
yrkesområden och resterande övriga yrken.  
 
Den genomsnittliga pensionsåldern för hela gruppen var 
64 år och 6 månader, vilket är lägre än föregående år. 
Avgångarna fördelar sig åldersmässigt enligt tabellen 
till vänster. 
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anställningsskydd för rätten att kvarstå i anställning till 68 år från 67 år. Även 
åldersgränsen för uttag av allmän pension höjs till 62 år från 61år. 
 

Åldersintervall personalgrupp 2019-11-01 20-29 
år 

30-39 
år 

40-49 
år 

 50-59 
år 

60- 
år 

Totalt 

Förvaltningschef   6  1 1 8 

Chefer 1 16 32  26 8 83 

        

Handläggare 4 9 12  14 3 42 

Administratör 1 9 18  27 17 72 

        

Vård och stöd        

Sjuksköterska 1 7 7  18 13 46 

Vård- och stödpersonal med yrkesutbildning 81 119 143  171 82 596 

Vårdbiträde, vårdare 18 9 6  9 15 57 

        

Rehabilitering och förebyggande arbete  
(ex. arbetsterapeut, psykolog) 

2 9 7  10 4 32 

        

Socialt och kurativt arbete (ex. socialsekreterare) 9 19 14  13 9 64 

        

Utbildning och förskola        

Lärare, specialpedagog  13 58 112  83 41 307 

Förskollärare, lärare fritidshem 12 25 39  58 28 162 

Övrigt arbete inom utbildning och förskola 39 34 47  46 21 187 
 

       

Kultur-, turism och friluftsarbete 3 13 10  13 4 43 

        

Fysisk samhällsplanerare, miljöinspektör, ingenjör 11 5 8  7 6 37 

Tekniker, IT,  1 4 7  2 1 15 
 

       

Vaktmästare   4  7 5 16 

        

Kock och måltidspersonal 7 13 17  32 9 78 

        

Totalt kommunen 203 349 489  537 267 1845 
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2. Lönestatistik 
Lindesbergs kommun arbetar aktivt med lönebildningsarbete. Kommunen tar ansvar för 
de löneavtal som finns och intentionerna som parterna kommit överens om. 
Lönebildningsarbete betraktas som styrmedel vars syfte är att utveckla den kommunala 
verksamheten utifrån lokala förutsättningar. Lönebildningen är en del i personalpolitiken 
och ska stimulera och motivera till förbättringar både vad gäller effektivitet, produktivitet 
och kvalitet i verksamheterna. Den ska också bidra till att trygga personalförsörjningen på 
kort och lång sikt. Kontinuerlig dialog mellan politik, ledningsgrupper, chefer och fackliga 
organisationer är grunden till en fortsatt utveckling för att kunna representera en 
gemensam lönebildning. Arbetsvärdering och lönekartläggning är en naturlig del i 
lönebildningen och Lindesbergs kommun arbetar tillsammans med fackliga 
organisationer för att ha en könsneutral lönebildning. 
 

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

Medellön i kronor per månad – tillsvidareanställda 2019-11-01 

Personalgrupp  Kvinnor Män Totalt 

Kvinnors lön i 
förhållande till 
männens i % 

Administration     
Enhetschef KLK, SBB, Tillväxtf 46 733 47 400 46 900  98,59 
Enhetschef SOC 43 520 44 650 43 304 104,49 
Rektor  50 107 50 710 50 462 98,81 
Administratör, personal/löner 29 104 27 616 29 011 105,39 
Administratör, skola/fritid 29 211   29 211  
Vård och stöd     
Sjuksköterska 
funk.nedsätt/äo/geriatrik 

40 145 39 800 40 068 100,87 

Skolsköterska 38 251 39 000 38 313 98,08 
Undersköterska hemtjänst 26 390 24 885 26 323 106,05 
Undersköterska särskilt boende 25 703 25 421 25 685 101,11 
Stödassistent 26 201 24 149 25 944 108,50 
Skötare behandlingsarbete 27 154 26 556 27 060 102,25 
Arbetshandledare 27 093 26 400 26 920 102,63 
Vårdbiträde särskilt boende 22 755 20 500 22 630 111,00 
Vårdbiträde hemtjänst 22 871  22 871  
Vårdare gruppboende 22 938 23 983 23 223 95,64 
Personlig assistent 25 673 24 750 25 585 103,73 
Personlig vårdare 22 929 23 582 23 082 97,23 
Rehabilitering och förebyggande arbete    
Arbetsterapeut 32 867  32 867  
Socialt och kurativt arbete     
Socialsekreterare barn och unga 33 881 34 900 33 994 97,08 
Socialsekreterare ekonomiskt bistånd 31 896  31 896  
Socialsekreterare övrigt 36 864 39 650 37 700 92,97 
Skola och barnomsorg     
Lärare grundskola åk F-3 34 966 32 950 34 917 106,12 
Lärare grundskola åk 4-6 36 156 34 877 35 842 103,67 
Lärare grundskola åk 7-9 37 178 39 345 38 014 94,49 
Lärare gymnasium allm ämnen 39 064 38 663 38 902 101,04 
Lärare gymnasium yrkesämnen 36 179 38 873 38 031 93,07 
Lärare praktiska/estetiska ämnen 36 494 38 965 37 867 93,66 
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Medellön i kronor per månad – tillsvidareanställda 2019-11-01 

Personalgrupp  Kvinnor Män Totalt 

Kvinnors lön i 
förhållande till 
männens i % 

Specialpedagog 41 999  46 400 42 244  90,52 
SFI-lärare 37 367 37 550 37 422 99,51 
Lärare kulturskolan 33 165 33 542 33 346 98,88 
Förskollärare 32 222 30 563 32 198 105,43 
Fritidspedagog 33 119 33 350 32 157 99,31 
Elevassistent 24 991 24 600 24 812 101,59 
Lärarassistent 28 897 24 373 25 730 118,56 
Barnskötare 24 777 22 690 24 405 109,20 
Instruktör/Handledare      30 204 33 181 32 251 91,03 
Teknikarbete     
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 33 275 35 117 33 600 94,76 
Tekniker, IT 33 150 32 177 32 327 103,02 
Vaktmästare 26 250 27 801 27 690 94,42 
Köks- och måltidsarbete     
Kock/Kokerska 26 484 27 208 26 605 97,34 
Måltidspersonal 23 762 23 555 23 737 100,88 
Totalt kommunen 30 329 33 561 30 970 90,37 

 
2019 var kvinnornas medellön drygt 90 % av männens. Den främsta förklaringen till 
skillnaden i medellön är att kvinnor och män till stor del är verksamma inom olika yrken. 
Inom Lindesbergs kommun har vi en större andel kvinnor som arbetar inom yrken där 
arbetets krav och svårighetsgrad är lägre. Vi har inte ett flertal av de traditionellt manliga 
yrkena i kommunen utan de återfinns inom kommunalförbundet Samhällsbyggnad 
Bergslagen och Nerikes Brandkår. 
 
 

Löneutveckling för tillsvidareanställda – Medellön 
 2017 2018 2019 
    

Kvinnor 28 858 29 741 30 329 
Män 32 423 33 282 33 561 
    
Totalt 29 528 30 419 30 970 

 
Medellönen totalt i kommunen var 30 970 kr/månad vilket är en ökning med 551 kr från 
2018. 
 

2.2. Lönespridning 
Lönespridning är ett mått som visar löneskillnader inom eller mellan olika kategorier av 
anställda. 
 

Lönespridning 2019-11-01 – tillsvidareanställda 
 10:e percentilen Median 90:e percentilen 
 2018 2019 2018 2019 2018 2019 
       
Kvinnor 23 150 23 600 27 900 28 338 38 500 39 500 
Män 23 239    23 100 33 200 32 975 43 150 43 975 
       
Totalt 23 151 23 599 28 500 28 940 39 550 40 400 
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Den totala lönespridningen bland kommunens tillsvidareanställda ligger på samma nivå 

jämfört med 2018, på 58 %. Men sett ur ett längre perspektiv är det en ökning, 2011 låg 

spridningen på 45%. För kvinnor var lönespridningen 56 % eller 15 900 kr och för 

männen 63 % eller 20 875 kr. 
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3. Resursanvändning – arbetad tid 

3.1. Anställningsform 
 
Total arbetad tid i förhållande till anställningsform 2019 i 
procent 

 Totalt 
  
Timavlönade 7,0 
Tidsbegränsat anställda 16,3 
Tillsvidareanställda 76,7 
  
Totalt 100,00 

 
Jämfört med 2018 ökade andelen tillsvidareanställda med 2 procentenheter.  Ökningen är 
glädjande eftersom tillsvidareanställningar är mest attraktivt för både medarbetare och 
arbetsgivaren. Är det brist på sökande med rätt kvalifikationer blir det dock inte möjligt, 
utan anställningen blir då tidsbegränsad. Timavlönade är i stort sett oförändrade jämfört 
med föregående år och minskning har skett av de tidsbegränsat anställda.  
 
 

Utveckling av antal årsarbeten – totalt arbetad tid 
 

 
 
 

Andel tillsvidareanställa per förvaltning 
 2018 2019 
Barn- och utbildningsförvaltningen 72% 75% 
Kommunledningskontor 88% 94% 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 92% 93% 
Socialförvaltningen 78% 78% 
Tillväxtförvaltningen 50% 53% 

 
Mellan förvaltningarna finns skillnader i fördelningen per anställningsform. Inom 
socialförvaltningen är det vanligare med timavlönade än tidsbegränsat anställda. När det 
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gäller tillväxtförvaltningen, som hanterar arbetsmarknadsåtgärder, är det naturligt att 
andelen tidsbegränsat anställda är hög.  
 
 

3.2. Fyllnads- och övertid 
 

Fyllnads- och övertid 2019 
Typ av tid Timmar 
  
Fyllnadstid månadslön 36 697 
Övertid vid månadslön 22 890 
Övertid vid timlön 2 875 
  
Totalt 62 461 

 
Mer- och övertidstimmarna motsvarar 31 heltidsanställda vilket är en minskning med 1 
jämfört med 2018.  
 

Fyllnads- och övertid i timmar per förvaltning 2019 
 Fyllnadstid 

månadslön 
Övertid 

månadslön 
Övertid  

vid timlön 
Totalt 

     
Barn- och utbildningsförvaltningen 11 115 9 230 146 20 490 
Kommunledningskontoret 855 1 749 70 2 674 
Samhällsbyggnadsförv Bergslagen  0 123 0 123 
Socialförvaltningen 24 666 11 419 2 658 38 743 
Tillväxtförvaltningen 61 370 1 431 
     
Totalt kommunen 36 697 22 890 2 875 62 461 

 
De förvaltningar som minskat fyllnads- och övertidstimmar mest jämfört med 2018 är 
barn- och utbildningsförvaltningen och kommunledningskontoret. Övriga är i stort sett 
oförändrade.  
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4. Hälsa och arbetsmiljö 
 
Hälsa och arbetsmiljö är en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet och ett naturligt 
inslag i såväl den dagliga verksamheten som den långsiktiga planeringen på alla nivåer i 
vår organisation. Att aktivt arbeta med ett inkluderande förhållningssätt innebär att 
diskrimineringslagen är en given del i kommunens arbetsmiljöarbete. Hälsa är en 
investering för framtiden och ett sätt att vara en attraktiv arbetsgivare.  
 
Kommunens hälsofrämjande arbete har gott renommé och flera andra kommuner vill ta 
del av den helhet av insatser som kommunen arbetar med. Trots detta uppfylls inte max 5 
procents sjukfrånvaro. 
 
Lindesbergs kommun genomför årligen en medarbetarundersökning. Den innehåller de 
frågor som är framtagna av Sveriges kommuner och landsting, vars resultat kan jämföras 
över hela riket. Styrning, ledning och motivation är de områden som mäts och resultatet 
ska vara en grund i fortsatt arbetsmiljöarbete på varje arbetsplats, en del i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet som det arbetas med inom varje respektive förvaltning. 
Det är glädjande att högsta mätvärde registrerades under området motivation ”Mitt 
arbete känns meningsfullt”.  
 
Under 2019 har samarbetet med Regionens rehabkoordinatorer, som arbetar på norra 
länsdelens vårdcentraler, utvecklats. Det innebär att arbetsgivaren snabbare kan 
samordna de arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatserna med vårdens insatser, vilket är 
en positiv utveckling då Försäkringskassan allt oftare väljer att inte delta i nära 
samarbete kring medarbetaren. 
 
Under hösten besökte Arbetsmiljöverket Kommunstyrelsen för att informera om det 
arbetsmiljöansvar som vilar politiskt för kommunens verksamheter. Därefter har alla 
nämnder haft genomgång av arbetsmiljöansvaret samt att styrdokumentet ”Fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter i Lindesbergs kommun” har uppdaterats och antagits av 
Kommunfullmäktige.  
 
 

4.1. Sjuktal – nyckeltal  
Obligatorisk redovisning i sju nyckeltal. 
 

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid  
 2015 2016 2017 2018 2019 

      
Kvinnor 6,16 6,20 5,50 5,93 5,95 
Män 3,14 2,70 2,93 2,74 3,58 
      
Totalt 5,53 5,44 4,92 5,20 5,40 

 
Sjukfrånvaron för 2019 landar på 5,4 %, vilket är en liten ökning mot föregående år.  Det 
politiskt antagna målvärdet är 5% och vi når inte riktigt ända fram.  
 
Under 2019 har arbetet med att sänka sjukfrånvaron, och framförallt den upprepade 
korttidsfrånvaron, fortsatt. Lindesbergs kommun har under många år arbetat med en 
palett av olika insatser för att nå målet.  Noterbart är att efter flera år av ökning av 
sjukfrånvaron i gruppen kvinnor 29 år och yngre, så har siffrorna under 2019 vänt.  
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Av Försäkringskassans statistik från november 2019, framgår att psykiska diagnoser 
fortfarande står för övervägande delen av sjukskrivningsorsaker hos kommunens 
medarbetare, som är sjukskrivna över 14 dagar. Andelen som är sjukskrivna för psykiska 
diagnoser i november 2019 har sjunkit till 37% jämfört med 44% år 2018.   
 
Under året har ytterligare utbildningssatsningar, tillsammans med vår företagshälsovård, 
gjorts för att ge chefer fler verktyg att stärka enskilda medarbetares hälsa, men också för 
att arbeta hälsofrämjande med arbetsgrupper.  
 
 
Utveckling sjukfrånvaro  

 
 
 

Sjukfrånvaro kvinnor per åldersgrupp, i procent av ordinarie 
arbetstid  

 2015 2016 2017 2018 2019 
      

29 år och yngre 4,77 5,31 5,86 6,36 5,10 
30-49 år 5,37 5,71 4,98 5,63 5,31 
50 år och äldre 7,47 6,97 5,87 6,09 6,79 
      
Totalt 6,16 6,20 5,50 5,93 5,95 

 
Efter flera år av ökad sjukfrånvaro i gruppen 29 år och yngre ser vi nu en sänkning både 
bland de yngsta medarbetarna men även i gruppen 30-49 år.  
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Sjukfrånvaro män per åldersgrupp, i procent av ordinarie 
arbetstid  

 2015 2016 2017 2018 2019 
      
29 år och yngre 1,49 2,39 2,07 2,89 3,06 
30-49 år 1,89 1,81 2,66 2,16 3,41 
50 år och äldre 5,21 3,94 3,86 3,37 4,08 
      
Totalt 3,14 2,70 2,93 2,74 3,58 

 
I år ser vi en ökning av männens totala sjukfrånvaro. Ökningen är störst hos de som är  
30 år och äldre. Skillnaden mot kvinnors sjukfrånvaro är ändå flera procentenheter. 
 
 

Sjukfrånvaro per förvaltning, i procent av ordinarie arbetstid  
 Kvinnor Män Totalt 
    
Barn- och utbildningsförvaltningen 5,24 3,35 4,70 
Kommunledningskontor 5,50 2,95 4,98 
Samhällsbyggnadsförv Bergslagen 6,43 5,13 5,87 
Socialförvaltningen 6,43 4,45 6,16 
Tillväxtförvaltningen 7,76 2,58 5,46 
    
Totalt 5,95 3,58 5,40 

 
 

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer, i procent av total sjukfrånvarotid per 
förvaltning  
 Kvinnor Män Totalt 
    
Barn- och utbildningsförvaltningen 39,52 38,27 39,28 
Kommunledningskontor 43,15 69,13 47,03 
Samhällsbyggnadsförv Bergslagen 60,56 53,23 58,12 
Socialförvaltningen 35,11 11,86 33,73 
Tillväxtförvaltningen 43,11 42,07 42,73 
    
Totalt 38,44 37,73 38,34 

 
 

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

 2015 2016 2017 2018 2019 
      
29 år och yngre 19,67 17,73 24,97 29,49 13,97 
30-49 år 51,53 51,48 49,00 48,47 36,43 
50 år och äldre 52,96 57,56 49,42 42,35 43,73 
      
Totalt 49,76 52,04 46,77 43,32 38,34 

 
Ett systematiskt arbete sker för att minska långtidssjukfrånvaron (60 dagar eller mer). En 
minskning ses på totalen och störst är minskningen i gruppen medarbetar upp till 29 år.  
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Det är svårt att se ett direkt samband mellan en hälsofrämjande insats och vad det ger för 
konsekvenser för vår verksamhet. Det är i alla fall säkerställt att ohälsa genererar 
kostnader för oss som arbetsgivare i form av exempelvis minskad produktivitet, ökade 
rekryteringskostnader, förlorad kompetens samt minskad kvalitet i vår verksamhet. 
 
Nedan presenteras några av de insatser som genomförts under året.  
 Nya chefer och skyddsombud deltar i Regionhälsans grundläggande 

arbetsmiljöutbildning. 
 Ett seminarium för chefer med temat Vårt behov av återhämtning har genomförts i 

samarbete med företagshälsovården.  
 Två gånger per år genomförs introduktionsdag för nyanställda medarbetare där 

arbetsmiljö och hälsa är en del.  
 Två utbildningsdagar anordnades för chefer i ämnet arbetsrelaterad psykisk ohälsa.  
 Personalenheten, ekonomienheten och Regionhälsan har genomfört 2 workshops med 

fokus på att minska korttidssjukfrånvaron.  
 Som ett led i att minska korttidssjukfrånvaron hos våra medarbetare, har ytterligare 

kurser, Förbättra din hälsa, genomförts.  
 Personalenheten genomför kontinuerliga utbildningar för chefer i ämnet 

rehabiliteringskunskap.  
 Kommunens förvaltningsövergripande rehabiliteringsgrupp har träffats en gång i 

månaden.  Rehabkoordinatorerna på vårdcentralerna och företagsläkaren har deltagit 
vid dessa möten.  

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

 
Lindesbergs kommun erbjuder olika hälsofrämjande insatser. Det finns också 
träningslokaler att tillgå. Så här ser besökssiffrorna ut för 2019 i kommunens 
träningslokaler: 
 Fellingsbro 258 träningstillfällen. 
 Frövi 337 träningstillfällen. 
 Storå 64 träningstillfällen.  
 Lindesberg 8 803 träningstillfällen från februari till december. 
 
Ett axplock av aktiviteter som genomförts under 2019: 
 Föreläsningar och informationer till kommunens olika verksamheter. 
 Kurs i mindfulness 
 Kurser med tema ”Förbättra din hälsa” 
 Personligt utformade träningsprogram för medarbetare  
 Medarbetare har fått hälsoprofiler, kroppsanalyser, hälsosamtal och individuella 

samtal. 
 Medarbetare har fått stöttning i tobaksavvänjning 
 Aktivitetsblad med erbjudande om några olika gratis aktiviteter per termin 

 
Under 2019 har medarbetare erbjudits en valmöjlighet mellan motionstimme och 
motionspeng. Motionspeng har nyttjats av 643 personer.  De tre mest förekommande 
aktiviteter som motionspengen har utnyttjats till är: massage och behandlingar, styrke- 
och konditionsträning samt vattensporter. 
 
De medarbetare som inte nyttjar motionspeng kan nyttja motionstimme när 
verksamheten så tillåter och många upplever det som mycket förmånligt.  
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Möjligheten för medarbetare att teckna sig för förmånscykel har fortsatt och efter 3 
beställningstillfällen så har drygt 230 cyklar levererats. Tanken är både att främja  
attraktionskraften hos arbetsgivaren men också vara miljö- och hälsofrämjande. Under 
året har kommunen deltagit i projektet ”Hållbart resande i Örebroregionen”. 
 
 

4.2. Icke diskriminering inklusive jämställdhet 
Alla medarbetare vid Lindesbergs kommun ska ha samma rättigheter, skyldigheter och 
möjligheter. Det avgörande arbetet görs i den dagliga verksamheten, i chefers sätt att 
organisera arbetet, vid rekrytering av nya medarbetare, i meritvärdering och 
lönesättning, i kompetensutvecklings- och kvalitetsarbete. 
 
Diskrimineringslagen är en del i kommunens samverkansavtal och ska därmed vara en 
naturlig del i våra olika forum för samverkan.  Arbete kring icke diskriminering ska 
inbegripa alla diskrimineringsgrunder och vara en naturlig del i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Varje verksamhet och förvaltning har sitt tydliga ansvar för det 
systematiska arbetet med att undersöka, planlägga, genomföra och följa upp aktiviteter 
kopplade till arbetsmiljö, och icke diskriminering är en naturlig del av det. Kommunens 
samverkanssystem ska fungera, från individ till kommunövergripande nivå i dialog med 
fackliga parter. Alla ska stå upp för ett inkluderande förhållningssätt. 
 
I kommunens utvecklingsstrategi är ett inriktningsmål att vara en attraktiv arbetsgivare. 
Indikatorer är sjukfrånvaro, resultat kopplat till medarbetarenkäten, andel 
tillsvidareanställningar samt andel heltidsanställningar. Tydligt politiskt antagen 
inriktning som pekar på arbetsgivarens mål att ge lika möjligheter för alla medarbetare. 
Utveckling ses inom ökning av genomsnittlig sysselsättningsgrad, andel heltidsanställda, 
utveckling av arbetet med jämställda löner och inte minst aktivt arbete för låg 
sjukfrånvaro. 
 
Av kommunens övergripande arbete under 2019 presenteras några konkreta delar: 
 Rutin vid kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier har 

uppdaterats och godkänts av Diskrimineringsombudsmannen i samband med 
uppföljande översyn nationellt under 2019. 

 Handlingsplan för säkerställande av metodutbildning för handläggare som handhar 
utredningsarbete kopplat till upplevd kränkning har uppdaterats och även delgetts 
övriga inom regionen i samband med en gemensam utbildningsdag för HR. 

 Genomsnittlig sysselsättningsgrad inom Lindesbergs kommun har ökat till 93,4 %. 
Andelen heltidsanställningar är 70%. 

 Uppdaterad arbetsvärdering och lönekartläggning har genomförts 2019.  
 Vid introduktion av nyanställda som sker 2 gånger per år, sker en dialog utifrån 

intentionen med kommunens samverkansavtal. De nyanställda får ange vilka faktorer 
som de ser som viktigast för att Lindesbergs kommun ska vara en attraktiv 
arbetsgivare kopplat till icke diskriminering. Det som under 2019 framkommit är 
jämställda löner och även att få arbeta den sysselsättningsgrad som medarbetaren 
önskar. Faktorer som stämmer väl överens med de indikatorer som finns för att mäta 
attraktiv arbetsgivare. 

 Utarbetat förslag för hur kommunens verksamheter systematiskt kan dokumentera 
sitt aktiva arbete kopplat till verksamhetsplanering och uppföljning genom Stratsys. 
Att aktivt verka för icke diskriminering är en del i att kvalitetssäkra och utveckla 
verksamheten. 
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4.3. Arbetsskador 2019
Utveckling av antal anmälda arbetsskador

Att anmäla och följa upp arbetsskador och tillbud är en viktig del i det systematiska
arbetsmiljöarbetet. Tyvärr harvi sett en minskningavantalet anmälningar under en följd
av år. Under 2019 ser vi en ökning av anmälningarfrån medarbetare som blivit skadade
av att hantera föremål,jämfört med föregående år. Häringår bland annat stickskador
inom vården och skärskador i kök. Liksom tidigare år uppstår skador inom vård och skola
när barn-och vårdtagare, oftast oavsiktligt,har skadat den som ska hjälpa dem. Färre
fallolyckor i arbetet har rapporterats in. Fallolyckorna sker oftast utomhus och
minskningen kan bero på att vi hade en mildare vinter än föregående år.

2019 års anmälda arbetsskador
(Tillsvidareanställda – endast de yrkesgrupper som har skador)
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Ledningsarbete 1 1 2 90
Administrativa
arbeten 1 1 72
Vård o
stödpersonal 1 7 3 3 1 15 653
Rehabiliterings-
arbete 1 1 32
Förskollärare,
lärare i fritidshem 1 1 1 2 1 6 162
Lärare,
specialpedagoger 3 1 1 2 7 307
Teknikarbete 2 2
Vaktmästare 1 1 16
Måltidsarbete 1 2 3 78
Övrigt arbete inom
utbildning och
förskola 1 1 1 1 4 187
Övriga 1 1 2
Totalt 2019 4 7 2 11 8 7 2 2 1 44 1845
Totalt 2018 8 19 3 0 3 9 4 2 1 1 50 1 811
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5. Personalkostnader 
 
Kostnader för löner och arvoden i miljoner kronor 

   2017 2018 2019 
      

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

      
Anställda med månadslön      
Lön tillsvidareanställda   448,7 457,7 471,7 
Semesterlön   88,1 89,8 93,6 
Vikarier   65,2 67,6 61,6 
Övertid   5,8 5,1 5,3 
Fyllnadstid   5,1 4,8 4,9 
OB   21,5 21,1 22,2 
Jour/Beredskap   2,2 2,2 2,4 
Sjuklön   12,9 13,6 13,8 
Lön vid tjänstledighet   2,6 2,6 2,9 
Summa   652,1 664,5 678,4 
      
Anställda med timlön      
Lön   52,3 51,0 51,9 
Semesterlön   7,6 7,3 7,4 
Övertid   1,2 0,8 0,9 
OB   7,2 7,0 7,2 
Jour/Beredskap   0,5 0,4 0,4 
Sjuklön   0,3 0,3 0,3 
Summa   69,1 66,8 68,1 
      
Övriga löner      
Lön (personlig ass, PAN m fl)   23,6 28,2 25,8 
Semesterlön   1,1 1,5 2,7 
Jour/Beredskap   0 0 0 
Sjuklön   0,2 0,4 0,6 
Summa   24,9 30,1 29,1 
      
Totala lönekostnader   751,9 767,0 781,4 
Lönekostnader inkl PO-påslag   1 035,3 1 067,7 1 084,3 

 
 
 Under 2019 genomfördes löneöversyn från 1 april och för Kommunal från 1 maj med 

15 olika fackliga organisationer.  
 Det genomsnittliga utfallet för löneöversynen blev 2,6 % av lönesumman. 

Helårskostnaden inklusive PO-påslag uppgår till 24,3 Mnkr. 
 Kvinnornas medellön 2019 var drygt 90 % av männens. 
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6. Definitioner 
 

Arbetad tid Arbetad tid enligt anställningsavtal men inte frånvaro 
utan lön. Semester, kompledighet och tjänstledighet 
med lön inräknas i arbetstiden, men inte övertid eller 
mertid. 
 

Lönespridning Beräknas som kvoten av den 90:e percentilen och den 
10:e percentilen. 
 

Medellön Överenskommen lön inklusive fasta lönetillägg 
summerad och därefter dividerad med det totala 
antalet referenser. 
 

Medianlön Median, eller 50:e percentilen, är det värde vilket 50 
procent av värdena understiger eller motsvarar. 
 

Mertid Arbetstid som vid deltidsanställning överstiger 
arbetstagarens ordinarie arbetstid enligt 
anställningsavtal. 
 

Ordinarie arbetstid För beräkning av lagstadgade sjukfrånvaromåtten 
avses arbetstid enligt avtal, med hänsyn till frånvaro 
utan lön. Mer- och övertid räknas inte in. 
 

Percentil Den 10:e percentilen är det värde vilket 10 procent av 
observationerna understiger eller motsvarar. Den 
90:e percentilen är det värde vilket 90 procent av 
observationerna understiger eller motsvarar. 
 

Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro som anges i procent av alla 
anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid. 
 

SKR Sveriges Kommuner och Regioner – en arbetsgivar- 
och intresseorganisation som driver medlemmars 
intressen och erbjuder dem stöd och service. 
 

Tidsbegränsad anställning Anställning som är tidsbegränsad, t ex vikariat. 
 

Tillsvidareanställning Anställning utan tidsbegränsning. 
 

Timavlönad Anställda som har kortare anställningsförhållande, 
mindre än tre månader men oftast ännu kortare. 
 

Årsarbetare Anger hur många anställda kommunen skulle haft om 
den faktiska sysselsättningsgraden summerats till 
heltidsanställningar. 
 

Årsarbete Motsvarar ca 2 000 timmar före semester. 
 

Övertid Arbetstid som överstiger ordinarie arbetstid. 
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Kommunstyrelsen 
 

Riktlinje för Demokratidag för ungdomar från 2020  
 

Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderad riktlinje för 
demokratidag för ungdomar. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Revidering av styrdokumentet riktlinje Demokratidag för ungdomar. För att 
Demokratidagen än bättre ska kunna uppnå sitt syfte mm har en mindre 
revidering av riktlinjerna genomförts. Det är justeringar och förtydliganden 
gällande syfte, årshjul, förankring samt representation av politiker och 
tjänstepersoner från förvaltningarna. 
 
Ärendets beredning 

 
En mindre revidering med förslag till förbättringar är gjorda i styrdokumentet 
riktlinje Demokratidag för ungdomar av folkhälsochef i dialog med 
ordförande kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige samt 
arbetsgruppen för Demokratidagen. 
 
Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet 

 
För att ge en långsiktighet och struktur i kommunens arbete gällande unga 
möjlighet till delaktighet och inflytande behövs ett dokument som pekar ut en 
riktning och systematik för arbetet. Delaktighet och inflytande i samhället, att 
man kan påverka, är en av de viktigare förutsättningarna för folkhälsan och 
välfärden och kan vara extra viktigt för våra unga medborgare. 
Ungdomar ska därför ges möjlighet till delaktighet och inflytande över sin 
vardag och livssituation samt att deras kunskap, erfarenheter och egenskaper, 
aktivt tas tillvara i den politiska beslutsprocessen och i samhällsutvecklingen. 
 
Konsekvenser 

 
Demokratidagen gäller ungdomar 13–25 år. Barnkonventionen gäller barn 0–
18 år. Ovan tagna beslut går i linje med kommunens Strategi för 
implementering och tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter 
där ett av de övergripande målen är Barnets rättigheter ska belysas vid 
politiska beslut med utgångspunkt i prövningar av barnets bästa och barnets 
rätt till delaktighet. Barn ska ses ur perspektiven medborgare, patienter, 
besökare, nyttjare, deltagare och närstående. 
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1. Bakgrund 
 

Demokratidagen inrättades utifrån en motion som antogs av kommunfullmäktige 2016 där det 

föreslogs att en årlig demokratidag införs. Vid dagen ska politiker och representanter för 

kommunens förvaltningar träffar unga i kommunen för diskussion om gemensamma 

frågeställningar. Det stöds även av kommunens tidigare Ungdomspolitiska strategi gällande 

till och med 2016, där följande stod  
Politiker och representanter för kommunens förvaltningar träffar årligen unga i kommunen för 

diskussion om gemensamma frågeställningar. 

Målen för Sveriges ungdomspolitik är att alla ungdomar mellan 13 och 25 år ska ha verklig 

tillgång till inflytande och verklig tillgång till välfärd. 

 

1.1. Syfte  

 

Syftet med demokratidagen är att för kommunen lyssna till ungas synpunkter inom olika 

områden och möjliggöra för ungdomar att påverka i olika frågor. Det ska även öka deras 

kunskaper av hur de kan föra fram sina åsikter i kommunen. 

Det som framförs under dagen ska vara en del av underlagen till de kommunala besluten och 

möjliggöra för kommunen att på ett (av flera) systematiska sätt få in ungas tankar och åsikter.   

 

1.2. Målgrupp 

 

Målgruppen för demokratidagen är unga 13-25 år som är boende eller studerande i 

Lindesbergs kommun, samt förtroendevalda och representanter från kommunens 

verksamheter.  

 

2. Organisation 
 

2.1. Arbetsgrupp och styrgrupp 

 
Arbetet ska samordnas av folkhälsostrateg och ska tillsammans med kommunens 

utvecklingsstrateger utgöra arbetsgruppen. Styrgrupp för arbetet ska presidiet för 

kommunfullmäktige vara. En kontinuerlig dialog ska hållas mellan styrgrupp och arbetsgrupp. 

Kanslienheten ska vara behjälpliga för utskick till berörda politiker samt för stöd vid 

framtagande av kommunikativt material med koppling till dagen.  

 

2.2. Finansiering 

 
Finansieringen för den årliga demokratidagen kommer från kommunfullmäktiges budget. 

Kostnaderna ska godkännas av kommunfullmäktiges ordförande i samråd med kanslichef. 

80.000 kr avsätts årligen från kommunfullmäktiges budget till genomförandet av 

demokratidagen.  



 

 

 

2.3. Årshjul 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Redovisning resultat från 

USS, KS och nämnder 

 

Sammanställning 

och återkoppling till 

kommunstyrelsen 

 

Demokratidag V 

42/43 

Förberedelser, 

rekrytering av 

ungdomar, förankring 

politiker mm 

 

Budgetarbetet 

inleds 

Budgetarbetet 

fortsätter 
Förberedelser, 

rekrytering av 

ungdomar, förankring 

politiker mm 

 

Sammanställning 

och återkoppling till 

ungdomar 

 

Förberedelser för arbetsgrupp 

och styrgrupp, förslag på tema, 

upplägg mm 

 



 

 

2.4. Förankring 

 

Arbetsgruppen ansvarar för förankring på olika sätt gentemot politiker, kommunens bolag, 

verksamheter och chefer.  

Denna dag kan ses som en del av skolans demokratiarbete. Med fördel kan verksamheten 

planeras så att det specifikt kan arbetas med vissa demokratifrågor innan denna dag. 

I detta arbete är elevråden på skolorna en viktig aktör. 

För att Demokratidagen på bästa sätt ska förankras så ska arbetsgruppen bjudas in till 

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens berörda ledningsgrupper för att ge 

information.   

Förankring av förarbete och efterarbete av demokratidagen bör skrivas in i varje förvaltnings 

årshjul och verksamhetsplan 

3. Dagens genomförande 
 

Det är ungdomarna som ska stå i centrum under dagen, antalet politikerrepresentanter och 

representanter från kommunens förvaltningar och bolag bör inte överstiga 1/3 av antalet 

ungdomar.  

 

3.1. Politisk representation 

 
En representant från varje parti i kommunfullmäktige ska delta på demokratidagen samt 

ordföranden för nämnder/utskott. Politikernas roll under dagen är att företrädda kommunen 

som helhet, lyssna aktivt och ta med ungdomarnas tankar, synpunkter och åsikter tillbaka till 

sina organisationer och politiska organ för att kunna användas som underlag i deras fortsatta 

politiska arbete. 

 

3.2. Förvaltningar och bolag representation 

 

Alla kommunens förvaltningar samt berörda kommunala bolag ska representeras under dagen 

utifrån behov och tema. Förvaltningschef/VD utser vem/vilka som ska delta. 

 

3.3. Återkoppling 

 

Återkoppling sker till utskottet stöd och strategi, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

För varje år ska frågan om hur övrig återkoppling ske vara en del av den ordinarie planeringen 

där arbetsgruppen och kommundirektörens ledningsgrupp tillsammans ser hur det ska gå till 

och hur det kan göras på bästa sätt utifrån dagens upplägg. Det är viktigt att återkoppling dels 

sker inom den politiska strukturen för att nå verkan och dels att återkoppling sker till 

ungdomarna i form av information eller liknande.  
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 Kommunledningskontoret 
Peter Björklund 
 0587-811 66 
peter.bjorklund@nora.se 
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Kommunstyrelsen 
 

Demokratidag för barn och unga i Lindesbergs kommun 2019  
 

Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen tackar för redovisningen och lägger informationen till 
handlingarna samt överlämnar den till respektive nämnd för att ta med 
synpunkterna i framtida verksamhetsplanering. 
 
Ärendebeskrivning 

 

För fjärde året i rad genomfördes Demokratidag för ungdomar mellan 13–25 
år och förtroendevalda allt i enlighet med riktlinjer för Demokratidag för 
ungdomar, KS 2018/94-6. Dagen genomfördes den 23 oktober 2019 i 
Arenahallen, temat i år var Trygghet i kommunen. 
 
Förmiddagen var för de yngre ungdomarna 13–15 år och eftermiddagen var 
för de äldre ungdomarna 16–25 år, företrädesvis ungdomar från Lindeskolan. 
Programmet var likadant på förmiddagen och eftermiddagen.   
 
Dagen inleddes med att den första punkten på programmet var redovisning av 
resultat från genomförd trygghetsenkät som ungdomarna hade gjort innan 
ute i sina verksamheter, andra punkten var att kommunens fältare och 
ungdomspolisen presenterade sig och berättade om sina uppdrag.  
Programpunkt tre var i form av grupparbete där ungdomar diskuterade de 
presenterade resultaten och förslag till lösningar på otrygghet i kommunen, 
politikerna satt med och lyssnade och ställde frågor (bilaga 1). Programpunkt 
fyra var information om Samhällsbyggnads bergslagens app där det finns en 
modul för att anmäla upplevd otrygghet. Sista punkten för dagen var den 
återkommande speeddate mellan ungdomar och politiker. I år hade 
ungdomarna innan denna dag fått förbereda egna frågor till politikerna. 
   
De skäl till otrygghet respektive platser som upplevdes otrygga från 
ungdomarna var framförallt på bussen, okända människor, tunneln 
Lindesberg, droger, gäng, och ett antal platser i Lindesbergs tätort och Storå 
tätort (läs mer bilaga 1). 
 
Totalt deltog gjorde ca 85st ungdomar, 55 st. på förmiddagen och 30 st. på 
eftermiddagen. Tyvärr avvek en stor del av ungdomarna på eftermiddagen. 
Politiker som deltog var 16 st. till antalet. 
 
Samtal om otrygghet återkommer vid kommande tema gällande uppsiktplikt. 
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Ärendets beredning 

 

Folkhälsochef har sammanställt programpunkterna från dagen samt 
diskussionerna samt kategoriserat förslag mm efter teman. 

 
Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet 

 

För att motivera Demokratidagens giltighet är det av vikt att Lindesbergs 
kommun redovisar hur och på vilket sätt ungdomarnas synpunkter och 
delaktighet tas till vara och är en del av beslutsunderlag eller leder till 
förändring. 

 
Konsekvenser 

 

Demokratidagen gäller ungdomar 13–25 år. Barnkonventionen gäller barn 0-
18 år. Ovan tagna beslut går i linje med kommunens Strategi för 
implementering och tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter 
där ett av de övergripande målen är Barnets rättigheter ska belysas vid 
politiska beslut med utgångspunkt i prövningar av barnets bästa och barnets 
rätt till delaktighet. Barn ska ses ur perspektiven medborgare, patienter, 
besökare, nyttjare, deltagare och närstående. 

 
 
Henrik Arenvang Peter Björklund 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Socialnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
 
För kännedom: 

Samtliga förvaltningschefer 
Kanslienheten  
Folkhälsochef 
 
Bilagor: 

KS 2020/21–2 Sammanställning gruppdiskussion ungdomar 191023 



Bilaga 1  

 

Postadress Besöksadress Telefon/fax  E-post/www Giro Organisationsnr:  
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 0581-810 00 vxl kommun@lindesberg.se Bankgiro 821-3134 212000-2015 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg 0581-131 29 fax http://www.lindesberg.se   
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Kommunledningskontoret 

Peter Björklund 

0587-811 66 

peter.bjorklund@nora.se   
 

Sammanställning av kategorier otrygga platser och lösningar.  
Demokratidagen 23 oktober 

 

Kategorier - Otrygga platser 
 
BUSS, OKÄNDA MÄNNISKOR 

 Känner inte dem runt omkring på sta´n (buss/tåg) 
 Otryggt när någon sätter sig bredvid på buss 
 Otryggt på buss/tåg p g a att många olika människor, fulla som pratar högt och gör konstiga saker, 

att man inte kan ta sig därifrån. 
 Högljutt och ”fyllon” på buss 
 Otryggt att någon ”knuffar på”, närmar sig när man är ute eller på buss 
 På busen en full gammal man. Svårt att få hjälp på en buuss man kommer ingenstans. Vad kan 

man göra 
 Otryggt på bussar 
 Man är ensam på bussen, kommer chauffören köra mig dit jag ska+ 
 Mycket folk på bussen, stökigt och skrikigt och livat. Det kan göra att man känner sig otrygg. 
 A-lagare på bussen 
 Det är okända personer på bussarna 

 
INGEN ELLER DÅLIG BELYSNIG 

 Det är jobbigt när det är mörkt, det behövs mer belysning. 
 Mörkret är ett problem 
 Det är mörka platser och det kan vara ensamt 
 Stadsskogen är särskilt mörk i Lindesberg 
 Bakom arenan ner mot sjön känns otryggt 
 Lindgym är mörk vid gång- och cykelbanan. 
 Bron vid arenan är det dåligt lyse. 
 Dålig belysning på gång och cykelväg söderut Lindesberg 

 
TUNNELN 

 Tunneln är otäck 
 Dålig belysning i tunneln 
 Det är mörkt och luktar illa 
 Som tjej tänker man mer på t ex överfall, vid tunneln har det hänt förut. 
 Tunneln är inte säker, det är trångt och inget ljus 

  



 2 
BLANDADE PLATSER; station, sta´n, Willys, Hagaberg 

 Det är olika gäng på torget eller vid stationen 
 I Storå är det mycket folk vid tempo och kungen det kan skapa otrygghet, ”mötesplats” 
 Otryggt på sta´n p g a att man kan stötta på många olika människor, oro för gäng och oro för 

onyktra människor 
 Mycket bilar vid Willys på kvällar det kan kännas otryggt. 
 Otryggt vid stationen i Lindesberg 
 Hagaberg: det är många man inte känner från andra länder som man inte vet hur de beter sig, 

annan kultur. Kommunikation är viktig. Förstår vi inte varandra kan det kännas otryggt. Rykten 
”man hör att det händer” 

 Koncentration av många människor i Hagaberg, klart det händer saker då än om det är få 
människor. 

 Hagaberg det är inte otryggt bara mycket folk. 
 Hagaberg, det kan vara fördomar, negativa förväntningar, okunskap det ger otrygghet. 

 
 
DROGER 

 Det finns droger, personer påverkade som man inte kan lita på. 
 Rykten om droghandel skapar otrygghet 
 Det finns gäng 
 Gäng som går runt 
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Kategorier - lösningar 
 BUSS, OKÄNDA MÄNNISKOR 

 Trevliga busschaufförer som tar ungdomar på allvar 
 Fler folk i rörelse på otrygga platser – vuxna på sta´n. 
 Vuxna som man har relation till. 
 Strategier är att vara flera personer och att vuxna är ute mycket. Både i verksamheten och på 

fritiden. 
 Mer trygghet i skolan av fler vuxna som tar ansvar. 
 Fler bussvärdar 
 Flera vuxna som tar ansvar 
 Vuxna på sta´n, men på rätt avstånd 

 
 
INGEN ELLER DÅLIG BELYSNIG 
 

 Mer och bättre belysning 
 Politiker borde sätta upp belysning där Vägverket tar ner. 
 Bättre belysning 
 Fixa lysen 
 Mera belysning 
 Bra lampor 
 Kommunal personal måste fixa belysning mm mm 
 Fler lampor belysning vid station 
 Bättre belysning 

 
TUNNELN 
 

 Tunneln behöver ändras 
 Bättre belysning i tunneln – kamera 
 Ordna för cyklister och inte bara gångtunnel 

 
BLANDADE PLATSER; station, sta´n, Willys, Hagaberg 
 

 Rusta upp otrygga miljöer. 
 Bra när butikerna är öppna längre 
 Hjälpas åt att gå på otrygga platser t ex hundpromenader 
 På olika sätt främja interkulturella möten – integrationsarbete. 
 Polis och fältare, trygghetsvärd behövs. 
 Fler fältare på stan mindre i skolan 
 Fler fältare behövs.  
 Fler fältare 
 Önskar att polis och fältare kommer ut en gång per år och pratar med alla elever. 
 Fler poliser vid stora arrangemang 
 Socialpedagogerna gör stor nytta (Storå) Erna och Jocke. 
 Viktigt att de som arbetar som polis, fältare söker kontakt och frågar ungdomar och inte väntar på 

att ungdomar ska ta kontakt.  
 Fältare – kommunen prioriterar budgeten 
 Det ska vara rent, snyggt och städat. 
 Utnyttja studieförbunden, kyrkan 
 Mer fräscha ställen 
 Förtroenden för fältare 
 Fältare på skolan eller kvällar? 
 Bättre med fältare på kvällar än på dagarna i skolan 



 4 
 Vi önskar en fritidsgård 

 
DROGER 

 Poliser skapar trygghet. 
 Att poliser kan komma fort när det behövs. 
 Mer poliser ute. 
 Fler poliser gärna gående i sta´n 
 Fler ungdomspoliser i Lindesberg 
 Kameraövervakning kan möjligen minska risken för brott 
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 Tillväxtförvaltningen 
Magnus Sjöberg 
 0581-816 21 
Magnus.sjoberg@lindesberg.se 
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Tillväxtutskottet 
Kommunstyrelsen 
 

Verkställande av ramminskning 2020 för tillväxtförvaltningen 

Förslag till beslut 

 
Tillväxtutskottet föreslår att kommunstyrelsen antar följande åtgärder för 
verkställande av ramminskning 2020: 

 1 mnkr för ferier (arbetsmarknadsenheten) 
 1 mnkr översyn av visstidsanställningar samt förändrad 

caféverksamhet (utbildningsenheten) 
 1 mnkr minskade personalresurser, 2,0 tjänst (kulturenheten) 
 0,3 mnkr för sommarpersonal (näringslivsenheten) 
 0,5 mnkr minskade personalresurser 1,0 tjänst (näringslivsenheten) 
 0,6 mnkr föreningsbidrag (näringslivsenheten) 
 0,4 mnkr marknadsföringsbidrag till föreningar (näringslivsenheten) 
 0,2 mnkr marknadsföring (näringslivsenheten) 

 
Ärendebeskrivning 

 
I arbetet med budget 2020 har kommunstyrelsen fått i uppdrag att minska 
ramarna för sina verksamheter med 11 mnkr. Kommunstyrelsen beslutade 
den 16 december 2020 om minskade ramar för tillväxtförvaltningens 
verksamhetsområden enligt följande fördelning: 
 
Arbetsmarknadsenheten  1,0  
Utbildningsenheten   1,0  
Kulturenheten   1,0  
Näringslivsenheten   2,0  
Summa    5,0 
 

Under hösten 2019 har tillväxtförvaltningens ledningsgrupp haft dialog med 
tillväxtutskottet om olika alternativ för att möta ramminskningen. 
 
Utifrån beslutad ramfördelning föreslås följande åtgärder: 

-1 mnkr för ferier (arbetsmarknadsenheten) 
-1 mnkr översyn av visstidsanställningar samt förändrad caféverksamhet 
(utbildningsenheten) 
-1 mnkr minskade personalresurser, 2,0 tjänst (kulturenheten) 
-0,3 mnkr för sommarpersonal (näringslivsenheten) 
-0,5 mnkr minskade personalresurser 1,0 tjänst (näringslivsenheten) 
-0,6 mnkr föreningsbidrag (näringslivsenheten) 
-0,4 mnkr marknadsföringsbidrag till föreningar (näringslivsenheten) 
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-0,2 mnkr marknadsföring (näringslivsenheten) 

 
Konsekvenser 

Konsekvenser framgår av bifogade konsekvensbeskrivningar gällande budget 
2020 

Magnus Sjöberg 
Förvaltningschef  

För åtgärd: 

Tillväxtförvaltningen 
 
Bilagor: 

Konsekvensbeskrivningar gällande budget 2020 
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 Sammanträdesdatum  
Tillväxtutskottet 
 

2020-03-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU §7/20   Dnr: KS 2019/138 
 
Verkställande av ramminskning 2020 för 
tillväxtförvaltningen 
 
Beslut 
 
Tillväxtutskottet föreslår att kommunstyrelsen antar följande 
åtgärder för verkställande av ramminskning 2020: 

1. 1 mnkr för ferier (arbetsmarknadsenheten) 
2. 1 mnkr översyn av visstidsanställningar samt förändrad 

caféverksamhet (utbildningsenheten) 
3. 1 mnkr minskade personalresurser, 2,0 tjänst 

(kulturenheten) 
4. 0,3 mnkr för sommarpersonal (näringslivsenheten) 
5. 0,5 mnkr minskade personalresurser 1,0 tjänst 

(näringslivsenheten) 
6. 0,6 mnkr föreningsbidrag (näringslivsenheten) 
7. 0,4 mnkr marknadsföringsbidrag till föreningar 

(näringslivsenheten) 
8. 0,2 mnkr marknadsföring (näringslivsenheten) 
9. Föreslagen åtgärd (punkt 6) på -0,2 mnkr för 

studieförbunden ska verkställas under 2021. Finansiering 
under 2020 ska ske ur kommunstyrelsens konto för 
oförutsedda utgifter under året. 

10. Föreslagen åtgärd (punkt 7) på -0,4 mnkr 
marknadsföringsbidrag ska verkställas under 2021. 
Finansiering under 2020 ska ske ur kommunstyrelsens 
konto för oförutsedda utgifter under året. 

 
Tillväxtutskottet uppdrar till förvaltningschefen att se över 
rutiner för hur grundbidraget delas ut till studieförbunden inför 
2021. 
 
Tillväxtutskottet uppdrar till förvaltningschefen att anordna 
träffar med studieförbunden. 

 
Ärendebeskrivning 
 
I arbetet med budget 2020 har kommunstyrelsen fått i uppdrag 
att minska ramarna för sina verksamheter med 11 mnkr. 
Kommunstyrelsen beslutade den 16 december 2020 om 
minskade ramar för tillväxtförvaltningens verksamhetsområden 
enligt följande fördelning: 
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 Sammanträdesdatum  
Tillväxtutskottet 
 

2020-03-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
Arbetsmarknadsenheten 1,0 
Utbildningsenheten 1,0 
Kulturenheten 1,0 
Näringslivsenheten 2,0 
Summa 5,0 
 
Under hösten 2019 har tillväxtförvaltningens ledningsgrupp haft 
dialog med tillväxtutskottet om olika alternativ för att möta 
ramminskningen. 
 
Utifrån beslutad ramfördelning föreslås följande åtgärder: 
 
-1 mnkr för ferier (arbetsmarknadsenheten) 
-1 mnkr översyn av visstidsanställningar samt förändrad 
caféverksamhet (utbildningsenheten) 
-1 mnkr minskade personalresurser, 2,0 tjänst (kulturenheten) 
-0,3 mnkr för sommarpersonal (näringslivsenheten) 
-0,5 mnkr minskade personalresurser 1,0 tjänst 
(näringslivsenheten) 
-0,6 mnkr föreningsbidrag (näringslivsenheten) 
-0,4 mnkr marknadsföringsbidrag till föreningar 
(näringslivsenheten) 
-0,2 mnkr marknadsföring (näringslivsenheten) 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Tillväxtutskottet föreslår att kommunstyrelsen antar följande 
åtgärder för verkställande av ramminskning 2020: 

2. 1 mnkr för ferier (arbetsmarknadsenheten) 
3. 1 mnkr översyn av visstidsanställningar samt förändrad 

caféverksamhet (utbildningsenheten) 
4. 1 mnkr minskade personalresurser, 2,0 tjänst 

(kulturenheten) 
5. 0,3 mnkr för sommarpersonal (näringslivsenheten) 
6. 0,5 mnkr minskade personalresurser 1,0 tjänst 

(näringslivsenheten) 
7. 0,6 mnkr föreningsbidrag (näringslivsenheten) 
11. 0,4 mnkr marknadsföringsbidrag till föreningar 

(näringslivsenheten) 
8. 0,2 mnkr marknadsföring (näringslivsenheten) 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
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 Sammanträdesdatum  
Tillväxtutskottet 
 

2020-03-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ordförande Irja Gustafsson (S) föreslår att tillväxtutskottet 
föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslagen åtgärd (punkt 
6) på -0,2 mnkr för studieförbunden ska verkställas under 2021. 
Finansiering under 2020 ska ske ur kommunstyrelsens konto 
för oförutsedda utgifter under året. 
 
Ordförande Irja Gustafsson (S) föreslår att tillväxtutskottet 
föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslagen åtgärd (punkt 
7) på -0,4 mnkr marknadsföringsbidrag ska verkställas under 
2021. Finansiering under 2020 ska ske ur kommunstyrelsens 
konto för oförutsedda utgifter under året. 
 
Ordförande Irja Gustafsson (S) föreslår att tillväxtutskottet 
uppdrar till förvaltningschefen att se över rutiner för hur 
grundbidraget delas ut till studieförbunden inför 2021. 
 
Ordförande Irja Gustafsson (S) föreslår att tillväxtutskottet 
uppdrar till förvaltningschefen att anordna träffar med 
studieförbunden. 
 
Jonas Kleber (C) föreslår bifall till förvaltningens förslag och till 
Irja Gustafsson (S) tilläggsförslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande Irja Gustafsson (S) föreslår följande beslutsgång. 
 
Först behandlas förvaltningens förslag. Därefter behandlas Irja 
Gustafsson (S) tilläggsförslag gällande åtgärd för 
studieförbunden, sedan behandlas Irja Gustafsson (S) 
tilläggsförslag gällande åtgärd för marknadsföringsbidrag. 
Därefter behandlas Irja Gustafsson (S) tilläggsförslag om att 
uppdra till förvaltningschefen att se över rutiner för hur 
grundbidraget delas ut till studieförbunden och slutligen 
behandlas Irja Gustafsson (S) tilläggsförslag om att uppdra till 
förvaltningschefen anordna träffar med studieförbunden. 
 
Tillväxtutskottet godkänner beslutsgången. 
 
Ordförande frågar om tillväxtutskottet kan besluta enligt 
förvaltningens förslag och finner att förslaget godkänns. 
 
Ordförande frågar om tillväxtutskottet kan besluta enligt Irja 
Gustafsson (S) tilläggsförslag gällande åtgärd för 
studieförbunden och finner att förslaget godkänns. 
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 Sammanträdesdatum  
Tillväxtutskottet 
 

2020-03-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
Ordförande frågar om tillväxtutskottet kan besluta enligt Irja 
Gustafsson (S) tilläggsförslag gällande åtgärd för 
marknadsföringsbidrag och finner att förslaget godkänns. 
 
Ordförande frågar om tillväxtutskottet kan besluta enligt Irja 
Gustafsson (S) tilläggsförslag om att uppdra till 
förvaltningschefen att se över rutiner för hur grundbidraget 
delas ut till studieförbunden och finner att förslaget godkänns. 
 
Ordförande frågar om tillväxtutskottet kan besluta enligt Irja 
Gustafsson (S) tilläggsförslag om att uppdra till 
förvaltningschefen att anordna träffar med studieförbunden. 
och finner att förslaget godkänns. 
_____ 
 
För åtgärd: 
Tillväxtförvaltningen 
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 2020-03-09 

Konsekvensbeskrivning gällande budget 2020 

 

Sammanfattning:  Tillväxtförvaltningen 

 

Beskrivning: 

Kommunstyrelsen beslutade den 16 december 2020 om minskade ramar för 

tillväxtförvaltningens verksamhetsområden enligt följande fördelning: 

 
Arbetsmarknadsenheten   1,0  
Utbildningsenheten   1,0  
Kulturenheten   1,0  
Näringslivsenheten   2,0  
Summa    5,0 
 

 

Under hösten 2019 har tillväxtförvaltningens ledningsgrupp haft dialog med tillväxtutskottet 
om olika alternativ för att möta ramminskningen. 
 
Utifrån beslutad ramfördelning föreslås följande åtgärder: 

 
 1 mnkr för ferier (arbetsmarknadsenheten) 
 1 mnkr översyn av visstidsanställningar samt förändrad caféverksamhet 

(utbildningsenheten)  
 1 mnkr minskade personalresurser, 2,0 tjänst (kulturenheten)  
 0,3 mnkr för sommarpersonal (näringslivsenheten)  
 0,5 mnkr minskade personalresurser 1,0 tjänst (näringslivsenheten)  
 0,6 mnkr föreningsbidrag (näringslivsenheten)  
 0,4 mnkr marknadsföringsbidrag till föreningar (näringslivsenheten)  
 0,2 mnkr marknadsföring (näringslivsenheten)  

 

Summa:       5,0 mnkr 

 

 

 

Magnus Sjöberg 

Förvaltningschef Tillväxtförvaltningen 
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Minskad budget ferier 

1. Beskrivning av föreslagen åtgärd 

En minskad avsatt budget med 1 mnkr för kommunens ferier innebär en resterande total 

budget för ferier på 1,3 mnkr. 

 

2. Vilka berörs av åtgärden och vilka konsekvenser bedöms sannolika? 

Intressenter Ja Nej Kort kommentar 

Medborgare X   

Enskild/kund/elev/barn X   

Anställda  X  

 

3. Vad bedöms åtgärden betyda för förvaltningens måluppfyllelse? 

• Färre ungdomar kan erbjudas ett sommarjobb inom kommunal verksamhet eller hos 

föreningar under sommarlovet. 

• Ökat fokus på kvalitativa platser inom kommunal verksamhet. De verksamheter som 

har haft svårt att kunna ta emot ungdomar på ett bra sätt, behöver inte längre erbjuda 

plats. 

• De ungdomar som på egen hand inte klarar av att söka en ferieplats riskerar att bli 

utan ett sommarjobb. 

 

4. Är föreslagen åtgärd lagstyrd eller frivillig verksamhet 

Frivillig verksamhet. 

 

5. Vad kan göras för att minska förändringens eventuellt negativa konsekvenser? 

 Informera i god tid så att ungdomar hinner söka sommarjobb även hos andra 

arbetsgivare. 

 För att sprida platserna kommer prioritetsordningen ta hänsyn till vilka ungdomar 

som tidigare haft kommunalt feriearbete. 
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Översyn av visstidsanställningar på sfi 

 

1. Beskrivning av föreslagen åtgärd 

Trycket på sfi har minskat de senaste åren efter den stora flyktingvågen 2015–2016. 

Kommunen har en minskad kö och idag andra typer av sökande. Av de sökande är det nu en 

större andel lågutbildade/språksvaga och allt fler är återsökande. Detta gör att behovet av 

nuvarande introgrupp inte längre är lika stort som tidigare.  

 

2. Vilka berörs av åtgärden och vilka konsekvenser bedöms sannolika? 

 

Intressenter Ja Nej Kort kommentar 

Medborgare X   

Enskild/kund/elev/barn X   

Anställda X  Innebär neddragning av personal 

 

3. Vad bedöms åtgärden betyda för förvaltningens måluppfyllelse? 

 

 Visstidsanställningar förlängs ej 

 Lägre kapacitet att ta emot elever på sfi 

 Minskad förmåga att hantera personalens ledigheter/sjukdom internt 

 Lägre bemanning och språkstöd 

 

4. Är föreslagen åtgärd lagstyrd eller frivillig verksamhet 

Verksamheten är lagstyrd.  

 

5. Vad kan göras för att minska förändringens eventuellt negativa konsekvenser? 

Ett utökat samarbete med omgivande aktörer kan komplettera sfi verksamheten inom vissa 

delar. Se över gruppsammansättning, kurser och studievägar utifrån språknivåer hos de 

sökande.   
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Förändrad caféverksamhet 

1. Beskrivning av föreslagen åtgärd 

Antalet vuxenstuderande har de senaste åren stadigt ökat på Masugnen, vilket har bidragit 

till att kapaciteten att kunna erbjuda extern konferensverksamhet kraftigt har begränsats. 

Idag finns privata aktörer som erbjuder konferensverksamhet i Lindesberg och då ska inte 

Masugnens café konkurrera med den privata marknaden. Vidare finns numer även en policy 

inom kommunen att minska ner interndebiteringen vilket sammantaget leder till minskade 

intäkter för caféet vid interna konferensbokningar. Masugnens café är en av få verksamheter 

inom utbildningsenheten som inte är lagstadgad. 

Mot denna bakgrund föreslår vi att stänga caféet i dess nuvarande form och ersätta den med 

en ame-verksamhet istället. Caféet skulle då kunna drivas likt ett nytt Serviceteam fast med 

inriktning mot måltid, café och vaktmästeri. Caféet bemannas av en ame-handledare som 

arbetsleder deltagare från ame där caféets verksamhet kan vara en viktig plats för 

arbetsträning och en spångbräda vidare till framtida studier och ett yrke inom 

livsmedelsbranschen. 

 

2. Vilka berörs av åtgärden och vilka konsekvenser bedöms sannolika? 

Intressenter Ja Nej Kort kommentar 

Medborgare X   

Enskild /kund/elev/barn X   

Anställda X  Innebär neddragning av personal. 

 

3. Vad bedöms åtgärden betyda för förvaltningens måluppfyllelse? 

 

 Nuvarande café- och konferensverksamhet avslutas och ersätts med en ame-

verksamhet (nytt serviceteam).  

 Verksamheten flyttas organisatoriskt över till ame. 

 Cafépersonalen sägs upp och ersätts av en ame-handlare. 

 En lägre servicenivå gentemot studerande och personal. 

 Ett minskat utbud i caféet. 

 Högre sårbarhet vid ledigheter/sjukdom. 

 

4. Är föreslagen åtgärd lagstyrd eller frivillig verksamhet 

Masugnens café är en frivillig verksamhet som i dagsläget tillgodoser ca 850 

vuxenstuderande och kommunens gymnasieungdomar som studerar Industritekniska 

programmet på Masugnen, AME-deltagare, konferensgäster samt Masugnens personal. 
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5. Vad kan göras för att minska förändringens eventuellt negativa konsekvenser? 

Att ersätta nuvarande café med en ame-verksamhet där caféet istället drivs på ett liknande 
sätt som Serviceteamet med inriktning mot måltid, café och vaktmästeri. Kapaciteten 
kommer bli lägre och verksamheten mer sårbar, men möjligheten att kunna tillgodose en del 
av den efterfrågan som finns idag på dessa tjänster kvarstår.  
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Minskad personalresurs på biblioteken 

 

1. Beskrivning av föreslagen åtgärd 

Åtgärden är att göra en organisationsförändring vilket innebär minskad personalresurs inom 

biblioteksverksamheten (biblioteken i Lindesberg, Fellingsbro, Frövi och Storå samt 

biblioteksbussen). Personalresursen minskas med två årsverken. Åtgärden läggs på gruppen 

administratörer/filialföreståndare eftersom detta medför minst påverkan på verksamhetens 

kvalitet och framtida möjligheter att uppfylla uppdraget och fullfölja bibliotekslagen. 

2. Vilka berörs av åtgärden och vilka konsekvenser bedöms sannolika? 

 

Intressenter Ja Nej Kort kommentar 

Medborgare X   

Enskild/kund/elev/barn X   

Anställda X  Innebär neddragning av personal 

 

3. Vad bedöms åtgärden betyda för förvaltningens måluppfyllelse? 

 det blir svårare att uppfylla bibliotekslagen 

 det blir en utmaning att erbjuda, bemanna och hålla god kvalitet i bred verksamhet 

med fyra bibliotek och en biblioteksbuss 

 prioriteringar kommer att behöva göras där framtida fokus kommer att ligga på 

målgrupper och uppdrag som specificeras i bibliotekslagen  

 vissa tjänster som nu erbjuds allmänheten kan behöva tas bort 

 nivån på olika tjänster inom verksamheten kommer att minskas generellt 

 det kommer att ta längre tid att utföra olika tjänster till allmänheten 

 möjligheterna minskar att uppfylla det demokratiska uppdraget att ge alla människor 

likvärdig tillgång till information, kultur och kunskap 

 arbetsbördan riskerar att bli större för resterande personal vilket kan innebära risker 

då det gäller arbetsmiljö 

Effekter (på lång sikt): 

 fler riskerar att hamna utanför vårt demokratiska samhälle. 

 sämre villkor för utbildning, fortbildning och bildning i alla åldrar. 

 sämre villkor för en god hälsa långt upp i åldrarna. 

 ökat utanförskap och ökade klyftor i samhället. 

 

4. Är föreslagen åtgärd lagstyrd eller frivillig verksamhet 

Verksamheten är lagstyrd.  
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5. Vad kan göras för att minska förändringens eventuellt negativa konsekvenser? 

För att minska de negativa konsekvenserna blir det bland annat viktigt att prioritera 
verksamhet enligt bibliotekslagen. Kvarvarande personal får delvis förändrade 
arbetsuppgifter. Meröppna bibliotek kan införas på samtliga fasta enheter. Detta innebär 
dock dels en investeringskostnad, dels löpande kostnader som det saknas budget för.  



Bilaga 1 

Postadress Besöksadress Telefon / fax E-post / www Organisationsnr: 

Lindesbergs kommun 

711 80 Lindesberg 

Stentäppsgatan 5 

711 35 Lindesberg 

0581-810 00 vxl 

0581-131 29 fax 

kommun@lindesberg.se 

http://www.lindesberg.se 

212000-2015 

 

 

Marknadsföringsbidrag och marknadsföring 

 

1. Beskrivning av föreslagen åtgärd 

Att minska ner marknadsföringsbidragen till föreningslivet. 

Att minska ner avsatt budget för marknadsföring inom näringslivsenheten. 

 

2. Vilka berörs av åtgärden och vilka konsekvenser bedöms sannolika? 

 

Intressenter Ja Nej Kort kommentar 

Medborgare X   

Enskild/kund/elev/barn X   

Anställda  X  

 

3. Vad bedöms åtgärden betyda för förvaltningens måluppfyllelse? 

 

 Neddragningar har gjorts tidigare av marknadsföringen av Lindesbergs kommun via 

föreningslivet. Besparingen är mindre än 10 % av befintlig budget. Bidraget avser 

marknadsföring och inte drift. 

 Berörda föreningar kommer ha mindre medel till marknadsföring av kommunen. 

 Besparingen medför minskad budget för marknadsföring av Lindesbergs kommun.  

 

4. Är föreslagen åtgärd lagstyrd eller frivillig verksamhet 

Frivillig verksamhet. 

 

5. Vad kan göras för att minska förändringens eventuellt negativa konsekvenser? 

• Berörda föreningar underrättas i god tid om besparingen.   
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Föreningsbidrag 

 

1. Beskrivning av föreslagen åtgärd 

Att minska ner budgeten för bidrag till föreningslivet.  

 Föreningsbidrag – generellt 

 Föreningsbidrag – studieförbund 

 

2. Vilka berörs av åtgärden och vilka konsekvenser bedöms sannolika? 

 

Intressenter Ja Nej Kort kommentar 

Medborgare X   

Enskild/kund/elev/barn X   

Anställda  X  

 

3. Vad bedöms åtgärden betyda för förvaltningens måluppfyllelse? 

 

 Merparten av de föreslagna besparingarna bedöms inte nämnvärt påverka 
föreningarnas löpande verksamheter. Detta på grund av att bidragen inte har nyttjats 
till fullo under tidigare år. Medel har således funnits kvar i den avsatta budgeten. 

 Studieförbunden erhåller medel både från staten, regionen och kommunen. Enligt 

detta förslag kommer det fortfarande att finnas kvar 400 000 kr till bidrag till 

studieförbunden från kommunen. 

 Mindre medel kan påverka studieförbundens verksamheter. 

 

4. Är föreslagen åtgärd lagstyrd eller frivillig verksamhet 

Frivillig verksamhet. 

 

5. Vad kan göras för att minska förändringens eventuellt negativa konsekvenser? 

 Berörda föreningar underrättas i god tid om besparingen. 

 Information i god tid till berörda studieförbund. 
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Minskade personalresurser på Turistbyrån 

 

1. Beskrivning av föreslagen åtgärd 

Att minska ner personalresurserna på kommunens Turistbyrå. 

 Sommarpersonal turistbyrån 

 Turistassistent  

 

2. Vilka berörs av åtgärden och vilka konsekvenser bedöms sannolika? 

 

Intressenter Ja Nej Kort kommentar 

Medborgare X   

Enskild/kund/elev/barn X   

Anställda X  Innebär neddragning av personal 

 

3. Vad bedöms åtgärden betyda för förvaltningens måluppfyllelse? 

 

• Påverkar kommunens insatser i Destination Bergslagen.  
• Förkortade öppettider och lägre besöksservice. 
• Kvarvarande tjänst behöver göras om = en del arbetsuppgifter försvinner. 

 

4. Är föreslagen åtgärd lagstyrd eller frivillig verksamhet 

Frivillig verksamhet. 
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Sammanfattning av förvaltningens förslag och konsekvenser  

De åtgärder som förvaltningen föreslår Tillväxtutskottet att vidta är för att säkerställa en 

budget i balans efter de förslag på sparbeting som finns. 

 

Konsekvensanalysens beredning 

Beredningen har genomförts av ledningsgruppen på Tillväxtförvaltningen 

 Magnus Sjöberg, förvaltningschef 

 Kristina Öster, kulturchef  

 Mattias Molin, rektor och utvecklingsledare 

 Catrine Pernros-Eriksson, rektor  

 Wilhelm Magnusson, näringslivschef  

 

Facklig samverkan 

Övergripande information har skett löpande inom ramen för facklig samverkan. 
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 Ekonomienheten 
Sofie Sälle 
   
sofie.salle@lindesberg.se 
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Kommunstyrelsen 
 

Årsredovisning stiftelser räkenskapsår 2019 för Gustaf 

Svenssons Stiftelse, Axel och Greta Anderssons Stiftelse 

Stiftelsen Samfond Grundskolan Stiftelsen Samfond 1 och 

Lindeskolans Stipendiestiftelse 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 
 Godkänna stiftelsernas årsredovisning 2019 och lägga dem till 

handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Överlämnar nedanstående stiftelsers årsredovisningar för räkenskapsåret 
2019 för beslut om godkännande. 

 Stiftelsen Samfond Grundskolan 
 Lindeskolans Stipendiestiftelse 
 Axel och Greta Anderssons Stiftelse 
 Stiftelsen Samfond 1 
 Gustaf Svenssons Stiftelse 

Sofie Sälle 
Handläggare 

Bilagor: 

Årsredovisning för stiftelserna 2019. 

ÄRENDE 6
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 Kommunledningskontoret 
Anette Persson 
0581-810 32 
anette.persson@lindesberg.se 
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Kommunstyrelsen 
 

Omdisponering av investeringsmedel från kommunstyrelsen till 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att omdisponera 1 Mnkr 
från projekt till kommunstyrelsen förfogande (900 04) till 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen och projekt Väg och 
gatubelysning Ramsberg (900 87). 

Ärendebeskrivning 

År 2019 hade Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen en investeringsbudget 
med  1 Mnkr för Väg och gatubelysning i Ramsberg (900 87). För att kunna 
slutföra och inte fördyra projektet så behövs en investeringsbudget på 1 Mnkr 
även år 2020. Därav föreslås att omdisponera1 Mnkr av 2 Mnkr ( 900 04) från 
kommunstyrelsen investeringsbudget. 

Gunilla Sandgren Anette Persson 
Ekonomichef Controller 

För åtgärd: 

Controller 

För kännedom: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 

ÄRENDE 7
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 Kommunledningskontoret 
Gunilla Sandgren 
 0581-817 17 
gunilla.sandgren@lindesberg.se 
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Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 

Utdelning från Linde Stadshus AB  

Förslag till beslut 

 

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå  
kommunfullmäktige besluta: 
 

 Linde Stadshus AB:s årsstämma ska besluta om utdelning om 10 000 
000 kronor till ägaren Lindesbergs kommun. 

 
Ärendebeskrivning 

Sveriges kommuner ser en allt mer utmanande framtid när det gäller 
finansieringen av välfärden. Den demografiska utmaningen, där färre i 
yrkesverksam ålder skall finansiera den ökande befolkningen av barn och 
äldre, kommer att kräva förändrade arbetssätt. Det innebär att behoven av att 
bygga ut välfärdssektorn kommer att vara större än möjligheten att finansiera 
eller bemanna den, om inget förändras.  

 

Tillgång på arbetskraft påverkar kommunens kompetensförsörjning och 
arbetet med att effektivisera administrationen genom att digitalisera 
processer är ett viktigt område för att denna utmaning. Ökad samverkan, 
samlokalisering m m, är andra exempel för att bli kostnadseffektivare. 
 
Kommunfullmäktige har i Mål- och budget 2020-2022 beslutad om 
beloppsmässigt stora kostnadseffektiviseringar för nämndernas verksamhet. 
Trots detta är det budgeterade resultatet kommande år blygsamma. Det krävs 
strukturella omställningar av verksamheterna för att kommunen skall ha en 
budget i balans, skapa utrymme för investeringar och ha en god ekonomisk 
hushållning. Det är framförallt inom de stora välfärdsområdena vård, skola 
och omsorg som de ekonomiska utmaningarna är störst. Det är också här som 
lösningarna långsiktigt måste hittas då en mycket stor del av kommunens 
skatteintäkter och bidrag går till dessa verksamheter. 
 
De kommunala bolagen är för kommunen en tillgång som kan användas för 
kommunens utveckling och kan finansiellt bidra till kommunens 
omställningsarbete. Av ägardirektiv för Linde Stadshus AB framgår följande 
när det gäller utdelning ”Bolaget kan lämna aktieutdelning till kommunen 
efter beslut av kommunfullmäktige och under förutsättning att det finns fritt 
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eget kapital och att en utdelning inte strider mot försiktighetsprincipen i 
Aktiebolagslagen eller annan särskild lagstiftning.” 
 
Linde Stadshus AB redovisar i sitt bokslut för 2018 fritt eget kapital på 362,2 
Mnkr. För 2019 beräknas Linde Stadshus AB redovisa ett resultat efter 
finansiellt netto på ca -2,7 Mnkr vilket innebär att fritt eget kapital prel. 
kommer att bli 361,5 Mnkr , vilket redan är ett beskattat resultat från bolaget 
och därmed utdelningsbart. 
 
Ärendets beredning 

På uppdrag av majoriteten har kommundirektören fått i uppdrag att ta fram 
ett beslutsunderlag där 10 000 000 kronor genom utdelning tillförs ägaren 
Lindesbergs kommun. Utdelningen skall ske vid ett tillfälle under 2020 och i 
det korta perspektivet förbättra kommunens budgeterade resultat och på så 
sätt stödja kommunens omställningsarbete. 
 
På årsstämman i Linde Stadshus AB (ordinarie bolagsstämma maj 2020) ska 
det beslutas om att bolaget ska lämna en utdelning om 10 000 000 kronor till 
ägaren Lindesbergs kommun. 
 
Henrik Arenvang Gunilla Sandgren 
Kommundirektör Ekonomichef 

För åtgärd: 

Linde Stadshus AB 

För kännedom: 

Ekonomichef 
Kommundirektör 
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STADSHUS § 4/20   
 
Utdelning/koncernbidrag 

 
Beslut  
 
Styrelsen för Linde stadshus tackar för informationen om utdelning 
om 10 000 000 kronor till ägaren Lindesbergs kommun. 
 
Styrelsen för Linde stadshus beslutar att behålla den nuvarande 
lydelsen i ägardirektiven. 
 
Styrelsen för Linde stadshus uppdrar till Linde stadshus VD att 
utreda möjliga konsekvenser att ha likviditet i moderbolaget Linde 
stadshus AB för återapport hösten 2020.  

 
Ärendebeskrivning  
 
Sveriges kommuner ser en allt mer utmanande framtid när det 
gäller finansieringen av välfärden. Den demografiska utmaningen, 
där färre i yrkesverksam ålder skall finansiera den ökande 
befolkningen av barn och äldre, kommer att kräva förändrade 
arbetssätt. Det innebär att behoven av att bygga ut välfärdssektorn 
kommer att vara större än möjligheten att finansiera eller bemanna 
den, om inget förändras. Tillgång på arbetskraft påverkar 
kommunens kompetensförsörjning och arbetet med att 
effektivisera administrationen genom att digitalisera processer är 
ett viktigt område för att denna utmaning. Ökad samverkan, 
samlokalisering m m, är andra exempel för att bli 
kostnadseffektivare. 
 
Kommunfullmäktige har i Mål- och budget 2020-2022 beslutat om 
beloppsmässigt stora kostnadseffektiviseringar för nämndernas 
verksamhet. Trots detta är det budgeterade resultatet kommande 
år blygsamma. Det krävs strukturella omställningar av 
verksamheterna för att kommunen skall ha en budget i balans, 
skapa utrymme för investeringar och ha en god ekonomisk 
hushållning. Det är framförallt inom de stora välfärdsområdena 
vård, skola och omsorg som de ekonomiska utmaningarna är störst. 
Det är också här som lösningarna långsiktigt måste hittas då en 
mycket stor del av kommunens skatteintäkter och bidrag går till 
dessa verksamheter. 
De kommunala bolagen är för kommunen en tillgång som kan 
användas för kommunens utveckling och kan finansiellt bidra till 
kommunens omställningsarbete. Av ägardirektiv för Linde 

KS 2020/49-2



LINDESBERGS KOMMUN SSAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Linde Stadshus AB Sammanträdesdatum   
Org nr 556814-5345  2020-03-03                           
 
 
 

 Justerande  Utdragsbestyrkande 

8 

Stadshus AB framgår följande när det gäller utdelning ”Bolaget kan 
lämna aktieutdelning till kommunen efter beslut av kommunfull-
mäktige och under förutsättning att det finns fritt eget kapital och 
att en utdelning inte strider mot försiktighetsprincipen i 
Aktiebolagslagen eller annan särskild lagstiftning.” 
 
Linde Stadshus AB redovisar i sitt bokslut för 2018 fritt eget kapital 
på 362,2 Mnkr. För 2019 beräknas Linde Stadshus AB redovisa ett 
resultat efter finansiellt netto på ca -2,7 Mnkr vilket innebär att fritt 
eget kapital prel. kommer att bli 361,5 Mnkr , vilket redan är ett 
beskattat resultat från bolaget och därmed utdelningsbart. 
 
Ärendets beredning 
 
På uppdrag av majoriteten har kommundirektören fått i uppdrag 
att ta fram ett beslutsunderlag där 10 000 000 kronor genom 
utdelning tillförs ägaren Lindesbergs kommun. Utdelningen skall 
ske vid ett tillfälle under 2020 och i det korta perspektivet förbättra 
kommunens budgeterade resultat och på så sätt stödja kommunens 
omställningsarbete. 
 
På årsstämman i Linde Stadshus AB (ordinarie bolagsstämma maj 
2020) ska det beslutas om att bolaget ska lämna en utdelning om 
10 000 000 kronor till ägaren Lindesbergs kommun. 
 
__________ 
För åtgärd: 
Kommunstyrelsen 
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 Kommunledningskontoret 
Henrik Arenvang 
 0581-810 34 
henrik.arenvang@lindesberg.se 

  

 

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

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

Kommunstyrelsen 
 

Förstudie av Samhällsbyggnad Bergslagens 

verksamhetsområden 2020 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 Kommunstyrelsen tackar för informationen ”förstudie 

Samhällsbyggnad Bergslagen och lägger den till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning 

2003 gick Hällefors, Nora, Lindesberg & Ljusnarsberg samman och bildade 
kommunalförbundet Bergslagens kommunalteknik. Året därpå valde 
kommunerna att lyfta över ansvaret för miljö-och byggfrågor till en ny 
gemensam nämnd, Bergslagens miljö, och byggnämnd.  

2017 beslutade medlemskommunerna att byta namn på kommunalförbundet 
och den gemensamma nämnden till Samhällsbyggnad Bergslagen. 

I maj 2019 samlades representanter från medlemskommunerna för en 
gemensam diskussion om Samhällsbyggnad Bergslagen. Syftet med 
sammanträdet var att, utifrån en gemensam dialog kring förbundets historik 
och nuläge, skapa en gemensam målbild för år 2025. 

Under perioden från 2003 och fram till idag har mycket hänt i omvärlden.  

Faktorer som påverkat både medlemskommunerna men också samarbetet 
dem emellan. Nya möjligheter till samverkan mellan kommuner har öppnats 
upp i lagstiftningen och frågan kring hur mindre kommuner ska kunna bära 
och leverera välfärd på samma nivå framöver har aktualiserats i hela landet.  

Allt fler kommuner väljer nu att samverka i olika frågor och i olika 
associationsformer vilket också gör att jämförelsebara och goda exempel finns 
att ta del av på ett annat sätt än som var möjligt år 2003. 

 

Metod 

Kommundirektörerna har efter att de fick uppdraget från KNÖL-KS anlitat 
KMPG för att genomföra uppdraget som en förstudie i projektform.  

Målen med förstudien är att ta fram underlag och alternativ för ett eventuellt 
utvecklingsprojekt för ägarstyrning av Samhällsbyggnad Bergslagen. 
Ägarstyrningen på både kort sikt och på lång sikt utifrån den omvärld som vi 
förväntas anta finnas från 2025 och framåt utifrån de fyra perspektiven; 

 

• Medborgarperspektiv på verksamheten, måluppfyllelse och 
verksamhetsuppföljning. 
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• Ekonomiperspektiven, budget och boksluts utifrån en helhetsbild 
• Hur kan Samhällsbyggnad Bergslagen stödja kommunerna i Agenda 2030 

arbetet 
• För Samhällsbyggnads förbundet gemensamma bild på de båda rollerna 

Utförare eller Huvudman  

Syftet är att skapa en gemensam målbild för samhällsbyggnad år 2025 genom 
samsyn över förbundet och förvaltningens uppgifter och uppdrag. 

Samma presentation har eller kommer genomföras i kommunstyrelserna i 
Ljusnarsberg, Nora och Hällefors.  

 

Nästa steg 

Fortsatt utvecklingsarbete kommer ske vid det gemensamma mötet i KNÖL-ks 
i Lindesberg 6 maj 2020. 

 

Henrik Arenvang 
Kommundirektör 

 



Samhällsbyggnad  
Bergslagen 

Förstudie 
—

2019-12-19
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Bakgrund  
Samhällsbyggnad Bergslagen 

Hällefors, Nora, Lindesberg & 
Ljusnarsberg gick samman i 

kommunalförbundet 
Bergslagens kommunalteknik

(BKT) 

Ansvar för kommunernas miljö-
och byggfrågor flyttades till en 

gemensam nämnd, Bergslagens 
miljö- och byggnämnd (BMB)

2003 20152004 2017

BKT & BMB byter namn till, 
Samhällsbyggnad Bergslagen 

(SBB). Servicecentret i Pershyttan 
blir gemensamt för hela SBB

Servicecenter för 
BKT öppnas i 

Pershyttan 

2019

KNÖL-KS uppdrag till 
kommuncheferna att utreda 
och skapa en gemensam 

målbild för SBB 2025 

20
13

20
18

Teckal-undantaget Avtalssamverkan

2003 gick Hällefors, Nora, Lindesberg & Ljusnarsberg samman och bildade kommunalförbundet Bergslagens 
kommunalteknik. Året därpå valde kommunerna att lyfta över ansvaret för miljö- och byggfrågor till en ny 
gemensam nämnd, Bergslagens miljö, och byggnämnd. 2017 beslutade medlemskommunerna att byta namn på 
kommunalförbundet och den gemensamma nämnden till Samhällsbyggnad Bergslagen.

I maj 2019 samlades representanter från medlemskommunerna för en gemensam diskussion om 
Samhällsbyggnad Bergslagen. Syftet med sammanträdet var att, utifrån en gemensam dialog kring förbundets 
historik och nuläge, skapa en gemensam målbild för år 2025.

Under perioden från 2003 och fram till idag har mycket hänt i omvärlden. Faktorer som påverkat både 
medlemskommunerna men också samarbetet dem emellan. Nya möjligheter till samverkan mellan kommuner har 
öppnats upp i lagstiftningen och frågan kring hur mindre kommuner ska kunna bära och leverera välfärd på samma 
nivå framöver har aktualiserats i hela landet. Allt fler kommuner väljer nu att samverka i olika frågor och i olika 
associationsformer vilket också gör att jämförelsebara och goda exempel finns att ta del av på ett annat sätt än 
som var möjligt år 2003.
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Uppdrag & syfte 

Samhällsbyggnad Bergslagen 

Kommundirektörerna har efter att de fick uppdraget från KNÖL-KS anlitat KMPG för att genomföra uppdraget som en förstudie 
i projektform. 

Målen med förstudien är att ta fram underlag och alternativ för ett eventuellt utvecklingsprojekt för ägarstyrning av 
Samhällsbyggnad Bergslagen. Ägarstyrningen på både kort sikt och på lång sikt utifrån den omvärld som vi förväntas anta 
finnas från 2025 och framåt utifrån de fyra perspektiven perspektiven;
1. Medborgarperspektiv på verksamheten, måluppfyllelse och verksamhetsuppföljning.
2. Ekonomiperspektiven, budget och boksluts utifrån en helhetsbild
3. Hur kan Samhällsbyggnad Bergslagen stödja kommunerna i Agenda 2030 arbetet
4. För Samhällsbyggnads förbundet gemensamma bild på de båda rollerna Utförare eller Huvudman 

Syftet är att skapa en gemensam målbild för samhällsbyggnad år 2025 genom samsyn över förbundet och förvaltningens 
uppgifter och uppdrag. 

Ekonomi-
perspektivet

Medborgar-
perspektivet 

Samverkan Agenda 2030
Gemensam bild: 

utförare eller 
huvudman 



Resultat av förstudie
Samverkansperspektivet
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Samverkan  
SWOT-analys 

Framgångsfaktorer Utvecklingsområden

Ex
is

te
ra

nd
e 

M
öj

lig
a 

Styrkor

Möjligheter

Svagheter

Hot

1. Bättre förutsättningar 

2. Kompetens (inkl. 
spetskompetens) 

3. Kompetensförsörjning 

4. Rekrytering

5. Nätverk  

6. Kostnadseffektivt 

7. Bättre utrusning 

8. Högre kvalitet 

9. Flexibel leverans  

1. Starkare tillsammans

2. Stärka norra länsdelen

3. Dela erfarenheter och lära av varandra

4. Ökad kompetens  

5. Stordriftsfördelar 

6. Mer för pengarna 

1. Bristande kommunikation 
och information  

2. Geografiskt avstånd 

3. Bristande system för 
uppföljning 

4. Avsaknad av transparens 

5. Olika förväntningar 

6. Otydliga roller och ansvar 

7. Vad används pengarna 
till? 

8. Odefinierat uppdrag 

9. Varierande kvalitet på 
leveranserna 

10. Konstant förändring 

11. Brist på ägarstyrning 

1. Minskade budgetramar

2. Förbundsordningen 

3. Misstro

4. Olika utveckling

5. Kommuner som vill bryta 
sig loss 

6. Uppdraget blir för stort 

7. Kommunerna blir en 
motpart

8. Ökande kostnader för 
kommunerna 

Följande SWOT-analys baseras på workshops med politiker och tjänstemän i ägarkommunerna.  Nedan 
presenteras en sammanställning av samtliga kommuners analyser sammanfattat i punktform utifrån resultatet. 



6© 2019 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a 
Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential

SWOT: Samverkans styrkor 
Styrkor Beskrivning 
1. Bättre förutsättningar Samverkan via Samhällsbyggnad Bergslagen har skapat bättre förutsättningar för kommunerna att 

klara det kommunala uppdraget. Det medför även att kommunerna blir mindre sårbara än om de 
skulle stå ensamma med ansvar för verksamheterna. 

2. Kompetens (inkl. spetskompetens) Det blir en bättre kvalitet på tjänsterna och det finns god möjlighet att effektivt ta tillvara på 
kompetens inom olika verksamhetsområden. Det ger även verksamheten möjlighet att förvärva 
spetskompetens som samtliga ägarkommuner kan tillgå. 

3. Kompetensförsörjning Mer hållbart och långsiktigt då verksamheten är större och har bättre förutsättningar för att attrahera 
och behålla kompetens. 

4. Rekrytering Rekrytering av specialistfunktioner underlättas vid samverkan då tjänsten blir mer omfattande och 
attraktiv bland tjänstepersoner.  

5. Nätverk Samverkan är en naturlig plattform för nätverkande mellan de olika ägarkommunerna.

6. Kostnadseffektivt Kostnaderna blir mindre för kommunerna när de har möjlighet att dela på utgifterna för tjänster med 
mera tillsammans med de andra ägarkommunerna. 

7. Bättre utrustning Via samverkan har kommunerna tillgång till utrustning av högre kvalitet än vad de hade haft 
ekonomi till ensamma. 

8. Högre kvalitet Det delade ansvaret för kostnaderna bidrar till att leveranserna kan genomföras med god kvalitet.

9. Flexibel leverans Leveransen kan anpassas utifrån toppar och dalar. 
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SWOT: Samverkans svagheter 
Svagheter Beskrivning 
1. Bristande kommunikation och 
information

Ägarkommunerna upplever att de inte får tillräcklig kommunikation om vad som Samhällsbyggnad 
Bergslagen planerar för verksamheterna. Kommunerna upplever även att den information som 
förmedlas inte är tillfredsställande. 

2. Geografiskt avstånd Samhällsbyggnad Bergslagen rör sig över ett stort geografiskt område. Detta medför att ställtiderna 
blir långa och att det är svårt för förbundet och förvaltningen att ha god uppsikt över och förståelse 
för de behov som uppstår i ägarkommunerna. 

3. Bristande system för uppföljning Det är svårt för ägarkommunerna att följa upp de tjänster och uppdrag som utförs för den egna 
kommunen men som levereras inom ramen för samverkansorganen.

4. Avsaknad av transparens En tydlighet i vad som sker och planeras att genomföras samt bakgrund förmedlas inte tydligt. Det 
finns ingen tydlig transparens i verksamheten under t ex projektgenomförande. 

5. Olika förväntningar Ägarkommunerna har olika förväntningar på vad samverkan ska innebära och vad de ska få ut av 
den i relation till de ekonomiska medel som de sätter in. 

6. Otydliga roller och ansvar Vem gör vad och vem har ansvaret? Ägarkommunerna upplever att det inte tydligt framgår vem de 
ska vända sig till i olika avseenden. 

7. Vad används pengarna till? Det finns en osäkerhet kring vad pengarna används till, vilka insatser det är som prioriteras och 
varför leveranser sker på olika sätt i ägarkommunerna. Detta är kan även kopplas till en upplevd 
varierande kvalitet på leveranserna. 

8. Odefinierat uppdrag Odefinierat uppdrag leder till olika förväntningar vilket på sikt även är kan skada förtroendet för 
samverkan då ägarkommunerna inte upplever att de får vad de förväntat sig. 

9. Varierande kvalitet på leveranserna ? 

10. Konstant förändring Uppdraget har sedan dess att Samhällsbyggnad Bergslagen startades förändrats fler gånger och 
växt till något helt annat än vad det var tänkt från början.

11. Bristande ägarstyrning Ägarkommunerna har i dagsläget en svag styrning över samverkansorganen. Det saknas tydliga 
ramar för uppdraget. 
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SWOT: Möjligheter med samverkan 
Möjligheter  Beskrivning 
1. Starkare tillsammans Var för sig upplever kommunerna det svårt att klara av alla uppdrag. Tillsammans får de bättre 

förutsättningar och blir en starkare aktör i samhället. 

2. Stärka norra länsdelen Samarbete och samverkan mellan kommunerna i Örebro läns norra länsdel är viktigt för att 
stärka länsdelen. KNÖL blir en mer slagkraftig aktör gentemot större kommuner i länet. 

3. Dela erfarenheter och lära av varandra Genom att samverka tar kommunerna del av varandras erfarenheter. Det skapar ett naturligt 
lärande. 

4. Ökad kompetens Gemensamt nyttjande av kompetens som finns inom verksamheterna. 

5. Stordriftsfördelar En större verksamhet leder till stordriftsfördelar så som lägre priser och en bättre ekonomisk 
effektivitet 

6. Mer för pengarna Genom att gemensamt dela på kostnaderna för tjänsterna får kommunen ut mer för pengarna än 
om de hade behövt stå för hela kostnaden själva.
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SWOT: Hot mot samverkan 
Hot   Beskrivning 
1. Minskade budgetramar Svårt för Samhällsbyggnad Bergslagen om ägarkommunerna drar ner och minskar budgetramarna. 

2. Förbundsordningen Förbundsordningen behöver förändras för att tydliggöra styrningen från medlemskommunerna

3. Misstro Risk finns för att otydlighet och bristande kommunikation leder till att det växer fram en misstro 
gentemot Samhällsbyggnad Bergslagen samt även mellan ägarkommunerna. 

4. Olika utveckling Utvecklingen har skapat kommuner som har andra förutsättningar och behov än vad de hade 2003. 

5. Kommuner som vill bryta sig loss  Bryter sig kommuner loss ändras förutsättningarna för en vidare samverkan mellan de som vill 
fortsätta. 

6. Uppdraget blir för stort Ansvarsområdet och verksamheterna som Samhällsbyggnad Bergslagen bedriver har ökat. Risken 
finns att uppdraget har vuxit för snabbt och blivit för stort vilket medför att det blir svårt att 
genomföra. 

7. Kommunerna blir en motpart Istället för att samarbeta med Samhällsbyggnad Bergslagen finns det en risk att kommunen blir en 
motpart.

8. Ökade kostnader för 
kommunerna 

Ju mer uppdraget växer desto högre blir kostnaderna för kommunerna. 



Resultat av förstudie
Medborgarperspektivet
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Medborgarperspektivet   
SWOT-analys 

Framgångsfaktorer Utvecklingsområden 

Ex
is

te
ra

nd
e 

M
öj

lig
a 

 

Styrkor 

Möjligheter  

Svagheter   

Hot  

1. Kvalificerade leveranser

2. Kunnat hålla nere taxorna

3. Bättre bibehållen kvalitet  

4. Flexibelt utförande 

5. Kompetens 

6. Uppdragen blir genomförda 

1. E-tjänster 

2. Rådgivning

3. Mer för pengarna

4. Se resultat av samarbete  

1. Avståndet 

2. Otydligt vad skattemedel går till

3. Svåra kontaktvägar 

4. Brist på information

5. Ingen delaktighet

1. Demokratiskt underskott

2. Ärenden faller mellan 
stolarna

3. Medborgaransvaret

4. Splittring mellan 
kommunen och 
Samhällsbyggnad 
Bergslagen

5. Avståndet till 
medborgaren 

Följande SWOT-analys baseras på workshops med politiker och tjänstemän i ägarkommunerna.  Nedan 
presenteras en sammanställning av samtliga kommuners analyser sammanfattat i punktform utifrån resultatet. 
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SWOT: Styrkor med samverkan utifrån ett medborgarperspektiv  
Styrkor Beskrivning 
1. Kvalificerade leveranser Leveranserna kan genomförs med god kompetens. 

2. Kunnat hålla nere taxorna Genom att gemensamt dela på kostnader och hitta stordriftsfördelar har ägarkommunerna kunnat 
hålla nere taxorna i jämförelse med vad det skulle kosta att utföra tjänsterna på egen hand. 

3. Bättre bibehållen kvalitet Mindre sårbart med en större organisation, det blir enklare att hålla en hög kvalitet. 

4. Flexibelt utförande Anpassningsbart utförande utifrån behov över tid. Insatserna i olika kommuner är olika över tid. 
Genom den gemensamma organisationen kan dessa fluktuationer i behov pareras och hanteras.

5. Kompetens Samverkan medför att kompetens kan tas tillvara på ett effektivt sätt. Samverkan ger även tillgång 
till specialkompetens inom olika verksamhetsområden. 

6. Uppdragen blir genomförda Kommunerna hade på egen hand haft svårt att få alla uppdragen genomförda med rimliga medel. 
Genom att dela på kostnaderna och kunna anpassa utförandet efter behov kan uppdragen 
genomföras tillfredsställande. 
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SWOT: Svagheter med samverkan utifrån ett medborgarperspektiv  
Svagheter  Beskrivning 
1. Avståndet Det saknas en fysisk närvaro i ägarkommunerna, svårt för Samhällsbyggnad Bergslagen att få en 

uppfattning om behov utan att vara på plats. Bristen på fysisk närvaro leder till att 
kommunmedborgaren inte har någon direkt kontakt med Samhällsbyggnad Bergslagen. 

2. Otydligt vad skattemedel går till Utifrån ett medborgarperspektiv är det svårt att veta vad skattepengarna går till, går pengarna till 
tjänster utförda i andra kommuner istället för i sin egen kommun?  

3. Svåra kontaktvägar Medborgare har upplevt det svårt att komma i kontakt med rätt personer/tjänster. Information om 
vem man ska vända sig till är otydlig vilket leder till att medborgaren känner en frustration.

4. Bristande information Den information som förmedlas till medborgaren upplevs bristfällig, medborgaren får därmed inte 
tillräcklig information om Samhällsbyggnads Bergslagens verksamhet. 

5. Ingen delaktighet Avståndet tillsammans med fysisk frånvara och en bristande information leder till att medborgaren 
inte känner någon delaktighet. De har ingen uppfattning på vad som sker eller planeras genomföras. 
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SWOT: Möjligheter med samverkan utifrån ett medborgarperspektiv  

Möjligheter Beskrivning 
1. E-tjänster Möjlighet att utveckla e-tjänster för enklare hantering då man kan satsa på detta tillsammans.

2. Rådgivning Ger möjlighet till kvalificerad rådgivning inom olika områden.

3. Mer för pengarna Det är kostnadseffektivt att samverka inom områden vilket innebär att medborgaren kan få mer för 
sina pengar.

4. Se resultatet av samarbete Belysa resultatet av samarbete och visa hur det är till fördel för medborgarna. 
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SWOT: Hot med samverkan utifrån ett medborgarperspektiv  
Hot  Beskrivning 

1. Demokratiskt underskott Medborgarna i ägarkommunerna hamnar långt från verksamheterna i Samhällsbyggnad Bergslagen 
och upplevs därmed ha en liten möjlighet att utöva sin demokratiska rätt. 

2. Ärenden faller mellan stolarna Finns en risk för att ärenden faller mellan stolarna när informationsvägar är otydliga och 
medborgarna inte vet var de ska vända sig för att komma till rätt person. 

3. Medborgaransvaret Vem har medborgaransvaret? Tar Samhällsbyggnad Bergslagen över ansvaret i de verksamheter 
som de ansvarar för eller är det fortfarande kommunen som har kvar ansvaret?  Otydligt idag.

4. Splittring mellan kommunen och 
Samhällsbyggnad bergslagen 

Det finns risk för en upplevd splittring mellan kommunen och Samhällsbyggnads Bergslagen, istället 
för att arbete tillsammans med ett gemensamt syfte finns det risk för att det blir en känsla av vi och 
dem. 

5. Avståndet till medborgaren Avståndet mellan medborgaren och Samhällsbyggnad Bergslagen blir stort. Kommunen blir en 
mellanhand även i de områden som de har gett ifrån sig ansvaret för. 



Resultat av förstudie
Ekonomiperspektivet
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Ekonomiperspektivet   

SBB

Kommunalförbund har samma status som en kommun och verkar för 
hela sitt område. Förbundet är skyldiga att redovisa helheten till 
medlemmarna som i sin tur ska ta med förbundets ekonomi utifrån 
sin ägarandel i sin redovisning. Kommunalförbund och gemensam 
nämnd är som associationsformer inte avsedda att hantera en 
verksamhet och redovisning utifrån händelser och verksamhetens 
innehåll under ett enskilt år för respektive kommun. 
Samverkansorganisationernas konstruktion är istället till för att 
hantera hela det geografiska området kollektivt oaktat inom vilken 
enskild kommuns gränser som händelsen uppstår. Detta kan 
jämföras med räddningstjänstförbund där medlemmarna bär ett 
kollektivt ansvar för kostnaderna oaktat var i förbundets geografiska 
område som bränder och olyckor sker. 

Medlemmar i kommunalförbund har idag inte samordnat sina 
budgetprocesser med förbundet och varandra för att underlätta 
samverkan med en organisation som har fyra fullmäktige. Detta gör 
att styrningen och uppföljningen av ekonomin upplevs onödigt 
problematisk och svår att hantera. De fyra medlemmarnas olika 
styrsignaler kommer in på olika sätt till förbundet som får svårt att 
synkronisera och motta styrningen och verkställa uppdragen på ett 
effektivt sätt.

Behovet av och förväntan på 
redovisning av kostnader är för 

vissa verksamheter inte 
kollektiv idag. Dessa 

verksamheter behöver därför 
hanteras på annat sätt
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Ekonomiperspektivet   

Medlemskommunerna ger uttryck för ett behov av en uppdelad 
ekonomisk redovisning som speglar faktisk verksamhet i respektive 
kommun löpande.  Detta kommer till uttryck dels i genomförd 
förstudie men syns också i det dagliga arbetet med styrning och 
uppföljning.

Medlemskommunernas förväntningar på en uppdelning på faktiskt 
utfört arbete i respektive kommun och samverkans organisatoriska 
konstruktion skapar ett gap mellan de möjligheter nuvarande 
styrning och associationsform ger och det behov 
medlemskommunerna ger uttryck för.

Skillnaden mellan hur saker är och hur medlemmarna uppfattar att 
de borde vara är olika för olika verksamheter. Skillnaderna är som 
störst för verksamheterna lokalvård, park och idrott. För dessa 
verksamheter krävs ett system där kommunerna själva förfogar över 
omfattning, kvalitetsnivå och variationer över tid vilket nuvarande 
samverkansform inte ger utrymme för. 

Behovet av fördelning av 
kostnader och styrningen i 

vardagen för verksamheterna 
lokalvård, park och idrott 
indikerar tydligt att dessa 

verksamheter inte bör vara 
föremål för samverkan inom 

den form som finns idag.



Agenda 2030
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Vad är Agenda 2030? 
Agenda 2030 verkar för ett hållbart 
samhälle inom de tre dimensionerna av 
hållbar utveckling: 
1. ekonomiska 
2. sociala 
3. miljömässiga 
Agenda 2030 består av 17 globala mål 
och 169 delmål som syftar till att utrota 
fattigdom och hunger, förverkliga de 
mänskliga rättigheterna för alla, uppnå 
jämställdhet och egenmakt för kvinnor 
och flickor samt säkerställa ett varaktigt 
skydd för planeten och dess.  
Regeringen har som ambition att vara 
ledande i det lokala och globala  
hållbarhetsarbetet. Sveriges kommuner 
har tillsammans med regioner, statliga 
myndigheter och övriga samhällsaktörer 
en viktig roll i arbetet för att nå målen.
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Agenda 2030

Offentlig upphandling
Offentlig upphandling lyfts i samband med Agenda 2030 
som ett kraftfullt verktyg. Hållbara inköp är en central del 

för att arbeta gentemot Agenda 2030 och ett hållbart 
samhälle. 

Funktion Agenda 2030
Flera kommuner har valt att tillsätta en funktion/tjänst som 

har det övergripande ansvaret för hållbarhetsfrågorna 
med syfte att driva det systematiska arbetet. 

Kartläggning
Genom en kartläggning av den egna verksamheten 

skapa en bild av nuläget och hur arbetssätt och 
prioriteringar kan justeras för att bedriva 

verksamheten i enlighet med Agenda 2030. 

Styrning
Revidera och anpassa styrdokument så att Agenda 2030 
och dess 17 mål får en tydlig plats i verksamheten. Har 
verksamheten tydliga mål gentemot Agenda 2030 är det 

lättare att följa upp verksamheten i förhållande till de 
globala målen. 

Statskontoret konstaterar i sin delrapport Agenda 2030 i myndigheter, kommuner och regioner, att majoriteten av Sveriges kommuner 
använder Agenda 2030 i sitt hållbarhetsarbete. Många av de åtgärder och aktiviteter som genomförts har syftat till att aktörerna själva 
ska förstå agendans innehåll för att sedan koppla den till den egna verksamheten. Ett långsiktigt perspektiv och fokus på styrning 
samt ändring i arbetssätt och prioriteringar är viktigt för att Agenda 2030 ska få genomslagskraft. Det finns många sätt i vilka
samhällsaktörer kan arbeta hållbart och gentemot målen i Agenda 2030. Följande förslag är utifrån Samhällsbyggnad Bergslagens
verksamhetsområde och kompetens.  

Vi kan konstatera att det finns flera perspektiv av frågan Agenda 2030 inom samverkan. I nuläget bedömer vi att KNÖL bör avvakta med denna fråga tills 
nuvarande verksamheter är stabiliserade och Agenda 2030 frågan mer mogen hos medlemskommunerna



Utförare eller huvudman?
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Kollektivt 

Lokalvård

Gata

Parker

Naturvård

Idrott och fritid  

Fysisk planering 

I workshop med KNÖL-KS arbetade vi gemensamt 
med bilden av de olika verksamheterna utifrån hur de 
uppfattas leverera idag och i vilken form 
medlemmarna vill driva, lämna över vården, köpa eller 
på annat sätt hantera respektive verksamhetsområde.

Högt förtroende för gemensamt utförande: Resultatet 
av arbetet visar tydligt att ledamöterna i KNÖL-KS anser 
att verksamhetsområdena avfall, vatten och avlopp, miljö-
och byggfrågor, kart- och mätverksamhet, energi- och 
klimatfrågor och livsmedelskontroll bör behållas i 
gemensamt utförande med ett kollektiv ansvar för hela 
KNÖL-regionen. 

Lågt förtroende för gemensamt utförande: Arbetet 
visar att det finns ett lågt förtroende för gemensamt och 
kollektivt utförande avseende verksamheterna lokalvård, 
idrott och fritid samt parker. Här framkom istället att dessa 
verksamheter ses som mer hemmahörande i den egna 
kommunen.

Blandat förtroende för gemensamt utförande: Av 
resultatet från undersökningen framgår att det finns 
blandade uppfattningar gällande förtroende för 
gemensamt utförande av verksamheterna naturvård, 
fysisk planering och gata.

Avfall

Vatten och avlopp

Miljö- och byggfrågor

Kart- och mätverksamhet 

Livsmedelskontroll

Energi- och klimatfrågor 

De tre verksamhetsområdena 
Lokalvård, Idrott och Parker 
sticker ut som ej lämpliga att 

lämna över vården till en 
samverkansorganisation med 

kollektivt ansvar för 
medlemmarna

Dessa verksamheter är väl lämpade att ingå i 
samverkansorganisationer med kollektivt 

ansvar för medlemmarna



Förutsättningar för en vidareutvecklad 
samverkan
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Förutsättningar för en vidareutvecklad samverkan

Hur skapar vi en ändamålsenlig samverkan? 
För att uppnå en organisation i enlighet med de önskemål 
som framkommit i intervjuer och workshops behöver vi 
stärka tilliten och skapa samsyn gällande förväntningar. 
För att kunna gör detta behövs en ökad tydlighet. Genom 
en ökad tydlighet gällande uppdraget kan vi sätta tydliga 
ramar och förväntningarna vilket i sin tur leder till att vi 
stärker tilliten. 

Tydlighet
En ökad tydlighet får vi genom att se över formerna för 
samverkan och uppdraget. Uppdraget måste ses över så 
att ägarkommunerna kan komma fram till ett gemensamt 
syfte för samverkan, vilka förväntningar som finns samt 
inom vilka ramar som samverkan ska bedrivas. Vidare är 
det för en ökad tydlighet centralt att genomföra en 
genomlysning av styrdokumenten för de gemensamma 
organisationerna för att se hur den kan uppdateras och 
anpassas för att på ett effektivt och tillfredsställande vis 
skapa tydlighet kring uppdraget. För en ökad tydlighet är 
det även viktigt att rutiner och rollbeskrivningar upprättas 
och kommuniceras med ägarkommunerna för att öka 
kunskap och förståelse samt även bidra till lika 
förväntningar. 

Förväntningar
För att få lika förväntningar krävs det en ökad förståelse för uppdraget 
och syftet med samverkan. Det är väsentligt att den information som 
förmedlas är tydlig och att kommunikation sker regelbundet. Detta får vi 
genom att skapa tydliga rutiner för exempelvis dialog och 
informationsflödet. 

Tillit
Tillit når vi genom att ägarkommunerna accepterar och känner sig trygga 
med organisationen samt att de upplever att resultatet lever upp till deras 
förväntningar. Det får vi genom förändring av rutiner för exempelvis 
uppföljning och rapportering utifrån ägarkommunernas behov och 
önskemål i enlighet med förbundsordningen. Det är därmed även viktigt 
att förbundsordning eller andra direktiv är utformat så att det finns tydliga 
ramar för uppdraget. 
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Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

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

Kommunstyrelsen 
 

Instruktioner för ombud vid årsstämmor 2020 i de kommunala 

bolagen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen fastställer instruktioner för ombud enlig tjänsteskrivelse 
daterad 2020-03-18 från kommundirektören. 

Instruktion 

Kommunfullmäktige har utsett följande personer till ombud vid de 
kommunala bolagens årsstämmor. 

Linde Stadshus AB: 

Stefan Eriksson (S) och ersättare Sven-Göran Holm (KD) 

Fastigheter i Linde AB och Lindesbergsbostäder AB: 

Kristine Andersson (S) och ersättare Sven Göran Holm (KD) 

Linde Energi AB och Linde Energi Försäljning AB: 

Margareta Ahlm (S) och ersättare Carl-Henric Ling (L) 

Besök Linde AB: 

Nafih Mawlod (S) och ersättare Jan Hansson (M) 

Stämmoombuden instrueras att: 

• bevilja ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör 

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

• godkänna styrelsens förslag till disposition av resultat 

• fastställa arvoden för styrelse, revisor och lekmannarevisor  

• fastställa ev styrelseförändring enligt KF beslut  

• fastställa ev förändring av lekmannarevisor enligt KF beslut  ( 

• utse auktoriserad revisor (i förekommande fall)  

• besluta om ny bolagsordning i förekommande fall  

• fastställa ägardirektiv  

Ombuden förses med relevanta handlingar innan stämmorna 

Henrik Arenvang 
Kommundirektör 

För åtgärd:  

Utsedda ombud 

ÄRENDE 10
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