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KS 2018/277

16.

Svar på motion från Tuula Marjeta (C)
och Christina Pettersson (C) om att ge
pensionärer 80+ hemtjänst 8
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17.

Svar på motion från Tuula Marjeta (C)
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timmar/månad utan krav på
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Nya motioner och medborgarförslag
23.
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25.

Meddelanden

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-03-26

Kommunstyrelsen

KS §61/19

Dnr: AKK2016/433

Översiktsplan för Lindesbergs kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta
översiktsplanen för Lindesbergs kommun.
Ärendebeskrivning
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska kommunen ha en aktuell
översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen
ska ge vägledning för beslut om användning av mark- och
vattenområden samt hur den byggda miljön ska utvecklas och
bevaras. Gällande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige
den 17 april 2007 efter ett beslut om uppdrag i
kommunstyrelsen den 17 juni 2003.
Kommunstyrelsen beslutade den 29 november 2016 att uppdra
åt Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen (dåvarande
Bergslagens miljö- och byggnämnd) att utarbeta förslag till ny
översiktsplan för Lindesbergs kommun. Inriktningen är att
planen ska behandlas i kommunfullmäktige under kvartal tre
2018.
Kommunstyrelsen beslutade den 31 januari 2017 att utse
tillväxtutskottet till styrgrupp för framtagande av översiktsplan
för Lindesbergs kommun.
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen överlämnade den 26
februari 2018 samrådshandlingar.
Tillväxtutskottet beslutade den 7 mars 2018 att godkänna
planhandlingarna och skicka ut dem på samråd.
Tillväxtutskottet beslutade den 6 november 2018 att
översiktsplanen för Lindesbergs kommun skickas ut på
utställning fram till januari 2019.
Tillväxtutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta
översiktsplanen för Lindesbergs kommun.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-03-26

Kommunstyrelsen

Ledamöternas förslag till beslut
Linda Svahn (S), Pär-Ove Lindqvist (M), Tom Persson (SD), Jari
Mehtäläinen (SD) och Ulf Axelsson (V) föreslår bifall till
tillväxtutskottets förslag till beslut.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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AKK2016/433-23
Översiktsplan för Lindesbergs kommun

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
En översiktsplan har upprättats för Lindesbergs kommun.
Planförslaget har varit föremål för samråd mellan den 16 april och 21 juni
2018.
Samråd har skett med länsstyrelsen, berörda kommuner, andra
myndigheter, kommunens invånare och sammanslutningar samt
enskilda i övrigt som bedömts ha väsentligt intresse av planförslaget.
Information om samrådet har skickats ut via e-post till bl.a. myndigheter,
grannkommuner, företag, föreningar och andra aktörer.
Planförslaget har under hela samrådstiden funnits tillgängligt på
biblioteken i Lindesberg, Storå, Frövi och Fellingsbro, Lindesbergs
kommunhus och Stadsarkitektkontoret i Lindesberg samt digitalt på
www.sbbergslagen.se.
Under samrådet hölls fem samrådsmöten, den 17 april i Fellingsbro, den
18 april i Frövi, den 19 april i Vedevåg, den 24 april i Lindesberg och den
25 april i Storå.
Yttranden som kommit in under samrådet och kommunens kommentarer
till dessa framgår av bilaga 1.
Inkomna synpunkter har resulterat i ett antal mindre revideringar och
kompletteringar av översiktsplanen samt förtydliganden av kartorna.
Följande förändringar har gjorts av planförslaget:
-

Texten om Natura 2000-områden har kompletterats avseende hur de
ska tillgodoses i översiktsplanen.
Förslaget till översiktsplan har kompletterats med text och kartor om
föreslagna nya Natura 2000-områden.
Förslaget till översiktsplan har kompletterats avseende områden av
riksintresse för anläggningar för energidistribution, dvs. berörda
kraftledningar.
Förslaget till översiktsplan har kompletterats avseende områden av
riksintresse för anläggningar för kommunikationer, dvs. berörda
järnvägsstationer.
LIS-områden kommer att hanteras i ett separat tillägg till
översiktsplanen. Synpunkter på LIS-områden kommer därmed att
hanteras i arbetet med tillägget.
Text om kommunens risk- och sårbarhetsanalys har lagts till.
Texten om buller har justerats och kompletterats avseende
vägledningen.
Texten om farligt gods har justerats och kompletterats avseende
riktlinjerna.
Texten om skyddsavstånd har justerats och kompletterats avseende
vägledningen.
Texten om förorenade områden har justerats avseende begreppet.
Texten om översvämningsrisk har justerats och kompletterats
avseende riskhanteringsplanen, översvämningsförordningen och
översvämningsdirektivet.
Texten om översvämningsrisk har justerats avseende lägsta
golvnivåer och kompletterats avseende framkomligheten.

BILAGA 1
-

-

Texten om skyfall har justerats och kompletterats avseende
rekommendationerna.
Texten och skyfall och dagvatten har kompletterats.
Texten om verksamhetsområdet vid riksvägarna 50 och 68 har
kompletterats avseende skyfall.
Planförslaget har setts över avseende ras- och skredrisk.
Texten om och kartan över ras- och skredrisk har kompletterats
avseende underlag från SGU.
Text om Agenda 2030 har lagts till.
Text om planeringsunderlaget från år 2014 för Lindesberg, område
av riksintresse för kulturmiljövården, har lagts till.
Texten om kommunens historik har kompletterats.
Översiktsplanen har kompletterats avseende rekreationsliv och
kulturlandskapet.
Kartan över kulturmiljöer har förtydligats avseende de kyrkliga
kulturminnena.
Texten om fornlämningar har kompletterats avseende gruvhål.
Texten om teknisk försörjning har kompletterats avseende
vattenförsörjning.
Texten om riksintressen har kompletterats avseende behovet av
samråd med Svenska Kraftnät.
Planförslaget har setts över samt kompletterats avseende
ianspråktagande av jordbruksmark och väsentliga samhällsintressen.
Det samma gäller för miljökonsekvensbeskrivningen.
Texten om översvämningsrisk har kompletterats avseende vilka
områden som berörs av höga vattenstånd.
Texten om riksväg 50 har justerats avseende åtgärdsvalsstudien.
Texten om den nationella planen för transportsystemet och den
regionala planen för transportinfrastruktur har kompletterats.
Texten om räddningstjänsten har kompletterats avseende vilka
kommuner som ingår.
Texten om Nerikes Brandkår har justerats.
Texten om områden av riksintresse för kulturmiljövården har
justerats och kompletterats.
Texten om byggnadsinventering har kompletterats.
Text har lagts till om det kommunala naturvårdsprogrammet och
klimatstrategin.
Utvecklingsstrategin har kompletterats avseende Bergslagsleden.
Planförslaget har kompletterats avseende Sverkestaån.
Översiktsplanen har kompletterats avseende Uskavigården.
Planförslaget har setts över avseende grönområden i Vedevåg.
Texten om områden för gruvindustri har kompletterats med vad man
behöver ta hänsyn till, såsom nyckelbiotoper.
Planförslaget har setts över avseende erosion.
Texten om miljö, hälsa och säkerhet har kompletterats avseende
geotekniska förhållanden.
Text om målet för förnybart elsystem år 2040 har lagts till.
Texten om höga objekt har kompletterats avseende samråd med och
remisser till Luftfartsverket samt flyghinder.
Texten om skogsbruk har justerats avseende konflikter med andra
värden.
Planförslaget har kompletterats avseende väg 851/850.
Planförslaget har kompletterats avseende ett tågstopp i Fellingsbro.
Översiktsplanen har kompletterats med text om natur- och
rekreationsområdet Käglan.

BILAGA 1

SAMMANSTÄLLNING AV INKOMNA
YTTRANDEN UNDER
SAMRÅDET

REGIONALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Se kommentarer på följande sidor.

REGIONALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Se kommentarer på följande sidor.

Texten om Natura 2000-områden har kompletterats avseende hur
de ska tillgodoses i översiktsplanen.

Förslaget till översiktsplan har kompletterats med text och kartor om
föreslagna nya Natura 2000-områden.

Se kommentarer på nästa sida.

REGIONALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

LIS-områden kommer att hanteras i ett separat tillägg till
översiktsplanen. Synpunkter på LIS-områden kommer därmed att
hanteras i arbetet med tillägget.
Förslaget till översiktsplan har kompletterats avseende områden av
riksintresse för anläggningar för energidistribution, dvs. berörda
kraftledningar.
Förslaget till översiktsplan har kompletterats avseende områden av
riksintresse för anläggningar för kommunikationer, dvs. berörda
järnvägsstationer.

LIS-områden kommer att hanteras i ett separat tillägg till
översiktsplanen. Synpunkter på LIS-områden kommer därmed att
hanteras i arbetet med tillägget.

REGIONALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

LIS-områden kommer att hanteras i ett separat tillägg till
översiktsplanen. Synpunkter på LIS-områden kommer därmed att
hanteras i arbetet med tillägget.

REGIONALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

LIS-områden kommer att hanteras i ett separat tillägg till
översiktsplanen. Synpunkter på LIS-områden kommer därmed att
hanteras i arbetet med tillägget.

REGIONALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

LIS-områden kommer att hanteras i ett separat tillägg till
översiktsplanen. Synpunkter på LIS-områden kommer därmed att
hanteras i arbetet med tillägget.

REGIONALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

LIS-områden kommer att hanteras i ett separat tillägg till
översiktsplanen. Synpunkter på LIS-områden kommer därmed att
hanteras i arbetet med tillägget.

REGIONALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Synpunkterna
noteras.

LIS-områden kommer att hanteras i ett separat tillägg till
översiktsplanen. Synpunkter på LIS-områden kommer därmed att
hanteras i arbetet med tillägget.

REGIONALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

LIS-områden kommer att hanteras i ett separat tillägg till
översiktsplanen. Synpunkter på LIS-områden kommer därmed att
hanteras i arbetet med tillägget.

REGIONALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

LIS-områden kommer att hanteras i ett separat tillägg till
översiktsplanen. Synpunkter på LIS-områden kommer därmed att
hanteras i arbetet med tillägget.

REGIONALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

LIS-områden kommer att hanteras i ett separat tillägg till
översiktsplanen. Synpunkter på LIS-områden kommer därmed att
hanteras i arbetet med tillägget.

Synpunkterna noteras och kommer att beaktas vid efterföljande
planläggning, lovgivning och tillståndsprövning.

Text om kommunens risk- och sårbarhetsanalys har lagts till.

REGIONALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Se kommentarer på föregående sida.

Texten om buller har justerats och kompletterats avseende
vägledningen.

Texten om farligt gods har justerats och kompletterats avseende
riktlinjerna.

Texten om skyddsavstånd har justerats och kompletterats avseende
vägledningen.

REGIONALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Texten om förorenade områden har justerats avseende begreppet.

Texten om översvämningsrisk har justerats och kompletterats
avseende riskhanteringsplanen, översvämningsförordningen och
översvämningsdirektivet.
LIS-områden kommer att hanteras i ett separat tillägg till
översiktsplanen. Synpunkter på LIS-områden kommer därmed att
hanteras i arbetet med tillägget.

Texten om översvämningsrisk har justerats avseende lägsta
golvnivåer och kompletterats avseende framkomligheten.

REGIONALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Se kommentarer på föregående sida.

Texten om skyfall har justerats och kompletterats avseende
rekommendationerna.

Texten och skyfall och dagvatten har kompletterats.
Texten om verksamhetsområdet vid riksvägarna 50 och 68 har
kompletterats avseende skyfall.
Planförslaget har setts över avseende ras- och skredrisk. LISområden kommer att hanteras i ett separat tillägg till
översiktsplanen. Synpunkter på LIS-områden kommer därmed att
hanteras i arbetet med tillägget.

Texten om och kartan över ras- och skredrisk har kompletterats
avseende underlag från SGU.

REGIONALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Detta framgår redan i förslaget till ny översiktsplan.

Se kommentarer till respektive yttrande.

Synpunkterna noteras. Fördjupningen av översiktsplanen för
Lindesbergs stad har inarbetas i översiktsplanen och kommer att
upphävas i samband med att den nu aktuella översiktsplanen vinner
laga kraft.

REGIONALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Se kommentarer på föregående sida.

Miljökonsekvensbeskrivningen har justerats avseende ras- och
skredrisk samt miljökvalitetsmålen.

Synpunkterna noteras och kommer att hanteras i kommande tillägg
till översiktsplanen för vindkraft.

REGIONALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Text om Agenda 2030 har lagts till.

Kommunen bedömer att den regionala kulturplanen inte är ett
relevant styrdokument för översiktsplanen.

Synpunkterna noteras och vidarebefordras till berörda på
kommunen.

Synpunktrena noteras och delas.

REGIONALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Synpunktrena noteras och delas.

Synpunkterna noteras och delas. Kommunen bedömer dock att
huruvida en kommunomfattande kulturmiljöplan ska tas fram inte
behöver framgå i översiktsplanen.

Text om planeringsunderlaget från år 2014 för Lindesberg, område
av riksintresse för kulturmiljövården, har lagts till.
Se kommentarer på nästa sida.

REGIONALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Synpunkterna noteras. Kommunen har valt att inte lägga in några
kulturmiljöer i utvecklingsstrategin.
I och med att definitionerna i översiktsplanen endast omfattar
begrepp i utvecklingsstrategin samt mark- och vattenanvändningen,
har är kulturmiljö inte definierats i översiktsplanen.
Texten om kommunens historik har kompletterats.
Översiktsplanen har kompletterats avseende rekreationsliv och
kulturlandskapet.
Synpunkterna noteras.
Kartan över kulturmiljöer har förtydligats avseende de kyrkliga
kulturminnena.
Synpunkterna noteras.

Synpunkterna noteras.
Se kommentarer på nästa sida.

REGIONALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Synpunkterna noteras.
Synpunkterna noteras.
Texten om fornlämningar har kompletterats avseende gruvhål.
Texten om teknisk försörjning har kompletterats avseende
vattenförsörjning.

Texten om riksintressen har kompletterats avseende behovet av
samråd med Svenska Kraftnät.

Synpunkterna noteras. Kommunen bedömer dock att
ekosystemtjänster inte behöver lyftas ytterligare i översiktsplanen.

REGIONALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Planförslaget har setts över samt kompletterats avseende
ianspråktagande av jordbruksmark och väsentliga
samhällsintressen. Det samma gäller för
miljökonsekvensbeskrivningen.

REGIONALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Se kommentarer till respektive yttrande.

REGIONALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Yttrandet föranleder inga kommentarer.

REGIONALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Synpunkten noteras.

Synpunkten noteras.

Se kommentarer på nästa sida.

REGIONALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Synpunkten noteras och delas.

Synpunkterna noteras. Kommunen har gärna en fortsatt dialog med
Trafikverket vid efterföljande planläggning, lovgivning och
tillståndsprövning.

Synpunkterna noteras. Kommunen har gärna en fortsatt dialog med
Trafikverket vid efterföljande planläggning, lovgivning och
tillståndsprövning.

Texten om översvämningsrisk har kompletterats avseende vilka
områden som berörs av höga vattenstånd.

REGIONALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Synpunkterna noteras. Kommunen har gärna en fortsatt dialog med
Trafikverket.

Detta framgår redan i förslaget till ny översiktsplan.

Se kommentarer på nästa sida.

REGIONALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Texten om riksväg 50 har justerats avseende åtgärdsvalsstudien.
Synpunkterna noteras. Kommunen har gärna en fortsatt dialog med
Trafikverket.
Kommunen anser att det är viktigt att få till stånd ett tågstopp i
Vedevåg, bl.a. för att underlätta för arbetspendling, varför det
kvarstår i planförslaget.
Synpunkterna noteras och delas. Kommunen har gärna en fortsatt
dialog med Trafikverket.

Detta framgår redan i förslaget till ny översiktsplan.

Detta framgår redan i förslaget till ny översiktsplan.

REGIONALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Texten om den nationella planen för transportsystemet och den
regionala planen för transportinfrastruktur har kompletterats.

Kommunen har gärna en fortsatt dialog med Trafikverket.

REGIONALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Synpunkterna noteras och kommer att beaktas vid efterföljande
planläggning, lovgivning och tillståndsprövning.

Synpunkterna noteras och kommer att beaktas vid efterföljande
planläggning, lovgivning och tillståndsprövning.

REGIONALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Se kommentarer på föregående sida.

Synpunkterna noteras och kommer att hanteras i samband med
efterföljande planläggning, lovgivning och tillståndsprövning.

Texten om räddningstjänsten har kompletterats avseende vilka
kommuner som ingår.
Texten om Nerikes Brandkår har justerats.

REGIONALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Synpunkterna noteras. Hur sådan bebyggelse ska bevaras framgår
redan i förslaget till ny översiktsplan.
I och med att definitionerna i översiktsplanen endast omfattar
begrepp i utvecklingsstrategin samt mark- och vattenanvändningen,
har är kulturmiljö inte definierats i översiktsplanen.
Fördjupningen av översiktsplanen för Lindesbergs stad har
inarbetas i översiktsplanen och kommer att upphävas i samband
med att den nu aktuella översiktsplanen vinner laga kraft. Texten
om området av riksintresse för kulturmiljövården, Lindesberg, har
kompletterats.

REGIONALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Texten om områden av riksintresse för kulturmiljövården har
justerats och kompletterats.
Detta framgår redan till viss del i förslaget till ny översiktsplan.
Synpunkterna noteras och delas. Kommunen har för avsikt att
primärt upprätta detaljplan eller områdesbestämmelser för områden
av riksintresse för kulturmiljövården. Detta framgår redan i
översiktsplanen.
LIS-områden kommer att hanteras i ett separat tillägg till
översiktsplanen. Synpunkter på LIS-områden kommer därmed att
hanteras i arbetet med tillägget.
Synpunkterna noteras och delas. Kommunen bedömer dock att
huruvida en kommunomfattande kulturmiljöplan ska tas fram inte
behöver framgå i översiktsplanen.
Synpunkterna noteras. På kartan framgår dock endast kulturmiljöer
som har lagskydd. Andra kulturmiljöer har kommunen i dagsläget
inte något kommunomfattande underlag över. Detta kommer dock
att beaktas vid efterföljande planläggning, lovgivning och
tillståndsprövning.
Texten om byggnadsinventering har kompletterats.
Texten om den fördjupade beskrivningen av områden av
riksintresse för kulturmiljövården har flyttats.

KOMMUNALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Se kommentarer på nästa sida.

KOMMUNALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Synpunkterna noteras.

Yttrandet föranleder inga kommentarer.

KOMMUNALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Yttrandet föranleder inga kommentarer.

KOMMUNALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Se kommentarer på föregående sida.

KOMMUNALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Yttrandet föranleder inga kommentarer.

KOMMUNALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Synpunkterna noteras.

KOMMUNALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Yttrandet föranleder inga kommentarer.

KOMMUNALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Se kommentarer på nästa sida.

KOMMUNALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

I och med att definitionerna i översiktsplanen utgår från Boverkets
definitioner, har är begreppet stadsbygd inte justerats i
översiktsplanen.
LIS-områden kommer att hanteras i ett separat tillägg till
översiktsplanen. Synpunkter på LIS-områden kommer därmed att
hanteras i arbetet med tillägget.
Text har lagts till om det kommunala naturvårdsprogrammet och
klimatstrategin.
Utvecklingsstrategin har kompletterats avseende Bergslagsleden.
Planförslaget har kompletterats avseende Sverkestaån.
Benämningarna på områden av riksintresse regleras i miljöbalken.
Översiktsplanen har kompletterats avseende Uskavigården.
Gång- och cykelplanen för Frövi hanteras i fördjupningen av
översiktsplanen för Frövi tätort.
Detta framgår redan i förslaget till ny översiktsplan.

KOMMUNALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Planförslaget har setts över avseende grönområden i Vedevåg.
LIS-områden kommer att hanteras i ett separat tillägg till
översiktsplanen. Synpunkter på LIS-områden kommer därmed att
hanteras i arbetet med tillägget.

Detta framgår redan i förslaget till ny översiktsplan.
Synpunkterna noteras och kommer att hanteras vid efterföljande
planläggning, lovgivning och tillståndsprövning.
Texten om områden för gruvindustri har kompletterats med vad man
behöver ta hänsyn till, såsom nyckelbiotoper.
Kommunen ser positivt på en utbyggnad av vindkraftverk inom
kommunen. Vidare ska det av översiktsplanen bl.a. framgå hur
kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena. Då det
aktuella området är av riksintresse för anläggningar för
energiproduktion, kvarstår det i planförslaget.
Kommunen anser att det är viktigt att forskningsstationen ges
möjlighet att utvecklas, varför det kvarstår i planförslaget.

KOMMUNALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

LIS-områden kommer att hanteras i ett separat tillägg till
översiktsplanen. Synpunkter på LIS-områden kommer därmed att
hanteras i arbetet med tillägget.

KOMMUNALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Se kommentarer på föregående sida.

ÖVRIGA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Planförslaget har setts över avseende erosion. LIS-områden
kommer att hanteras i ett separat tillägg till översiktsplanen.
Synpunkter på LIS-områden kommer därmed att hanteras i arbetet
med tillägget.

ÖVRIGA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Se kommentarer på föregående sida.

Texten om miljö, hälsa och säkerhet har kompletterats avseende
geotekniska förhållanden.
Synpunkterna noteras och kommer att beaktas vid efterföljande
planläggning, lovgivning och tillståndsprövning.

Synpunkterna noteras och kommer att hanteras vid efterföljande
planläggning, lovgivning och tillståndsprövning.
Detta framgår redan i förslaget till ny översiktsplan.
Synpunkterna noteras.

ÖVRIGA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Yttrandet föranleder inga kommentarer.

ÖVRIGA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Synpunkterna noteras och kommer att hanteras vid efterföljande
planläggning, lovgivning och tillståndsprövning.

ÖVRIGA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Text om målet för förnybart elsystem år 2040 har lagts till.

Synpunkterna noteras och kommer att hanteras i kommande tillägg
till översiktsplanen för vindkraft.

ÖVRIGA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Se kommentarer på föregående sida.

ÖVRIGA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Synpunkterna noteras.

Texten om riksintressen har kompletterats avseende behovet av
samråd med Svenska Kraftnät.
Synpunkterna noteras och kommer att hanteras vid efterföljande
planläggning, lovgivning och tillståndsprövning.

Detta framgår redan i förslaget till ny översiktsplan.

ÖVRIGA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Synpunkterna noteras och kommer att hanteras vid efterföljande
planläggning, lovgivning och tillståndsprövning samt i kommande
tillägg till översiktsplanen för vindkraft.

ÖVRIGA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Synpunkterna noteras och kommer att hanteras vid efterföljande
planläggning, lovgivning och tillståndsprövning.

Förslaget till översiktsplan har kompletterats avseende områden av
riksintresse för anläggningar för energidistribution, dvs. berörda
kraftledningar.
Synpunkterna noteras. Kommunen bedömer dock att det är viktigt
att markförlägga nya och befintliga kraftledningar inom tätorterna.

ÖVRIGA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Detta framgår redan i förslaget till ny översiktsplan. Ledningsrätter
kommer att hanteras vid efterföljande planläggning, lovgivning och
tillståndsprövning.

Synpunkterna noteras.

ÖVRIGA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Se kommentarer på föregående sida.

ÖVRIGA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Se kommentarer på efterföljande sidor.

ÖVRIGA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Texten om höga objekt har kompletterats avseende samråd med
och remisser till Luftfartsverket samt flyghinder.

Synpunkterna noteras.

ÖVRIGA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Synpunkterna noteras och kommer att beaktas vid efterföljande
planläggning, lovgivning och tillståndsprövning.

Synpunkterna noteras och vidarebefordras till berörda på
kommunen.

ÖVRIGA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Se kommentarer på föregående sidor.

ÖVRIGA YTTRANDEN

KOMMENTARER

De övergripande målen antog kommunfullmäktige år 2016.

Texten om skogsbruk har justerats avseende konflikter med andra
värden.
LIS-områden kommer att hanteras i ett separat tillägg till
översiktsplanen. Synpunkter på LIS-områden kommer därmed att
hanteras i arbetet med tillägget.

Synpunkterna noteras.
Synpunkterna noteras och vidarebefordras till berörda på
kommunen.
Kommunen ser positivt på en utbyggnad av vindkraftverk inom
kommunen. Vidare ska det av översiktsplanen bl.a. framgå hur
kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena. Då det
aktuella området är av riksintresse för anläggningar för
energiproduktion, kvarstår det i planförslaget.

ÖVRIGA YTTRANDEN

KOMMENTARER

LIS-områden kommer att hanteras i ett separat tillägg till
översiktsplanen. Synpunkter på LIS-områden kommer därmed att
hanteras i arbetet med tillägget.

ÖVRIGA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Se kommentarer på föregående sida.

ÖVRIGA YTTRANDEN

KOMMENTARER

LIS-områden kommer att hanteras i ett separat tillägg till
översiktsplanen. Synpunkter på LIS-områden kommer därmed att
hanteras i arbetet med tillägget.

Synpunkterna noteras och vidarebefordras till berörda på
kommunen.

ÖVRIGA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Se kommentarer på föregående sida.

ÖVRIGA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Synpunkterna noteras och delas. Kommunen har för avsikt att ta
fram en fördjupning av översiktsplanen för Fellingsbro.

ÖVRIGA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Se kommentarer på föregående sida.
Synpunkterna noteras och vidarebefordras till berörda på
kommunen.

Synpunkterna noteras och kommer att hanteras i kommande
fördjupning av översiktsplanen för Fellingsbro.

Planförslaget har kompletterats avseende väg 851/850.

Synpunkterna noteras. Kommunen står dock bakom det förslag som
Trafikverket har tagit fram för länsväg 249.

Se kommentarer på nästa sida.

ÖVRIGA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Planförslaget har kompletterats avseende ett tågstopp i Fellingsbro.

Översiktsplanen har kompletterats med text om natur- och
rekreationsområdet Käglan.
Synpunkterna noteras och vidarebefordras till berörda på
kommunen.

ÖVRIGA YTTRANDEN

KOMMENTARER

LIS-områden kommer att hanteras i ett separat tillägg till
översiktsplanen. Synpunkter på LIS-områden kommer därmed att
hanteras i arbetet med tillägget.

ÖVRIGA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Yttrandet föranleder inga kommentarer.

ÖVRIGA YTTRANDEN

KOMMENTARER

LIS-områden kommer att hanteras i ett separat tillägg till
översiktsplanen. Synpunkter på LIS-områden kommer därmed att
hanteras i arbetet med tillägget.

ÖVRIGA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Se kommentarer på föregående sida.

ÖVRIGA YTTRANDEN

KOMMENTARER

LIS-områden kommer att hanteras i ett separat tillägg till
översiktsplanen. Synpunkter på LIS-områden kommer därmed att
hanteras i arbetet med tillägget.

ÖVRIGA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Se kommentarer på föregående sida.

ÖVRIGA YTTRANDEN

KOMMENTARER

LIS-områden kommer att hanteras i ett separat tillägg till
översiktsplanen. Synpunkter på LIS-områden kommer därmed att
hanteras i arbetet med tillägget.

ÖVRIGA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Se kommentarer på föregående sida.

ÖVRIGA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Se kommentarer på föregående sidor.

ÖVRIGA YTTRANDEN

KOMMENTARER

LIS-områden kommer att hanteras i ett separat tillägg till
översiktsplanen. Synpunkter på LIS-områden kommer därmed att
hanteras i arbetet med tillägget.

ÖVRIGA YTTRANDEN

KOMMENTARER

LIS-områden kommer att hanteras i ett separat tillägg till
översiktsplanen. Synpunkter på LIS-områden kommer därmed att
hanteras i arbetet med tillägget.

ÖVRIGA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Se kommentarer på föregående sida.

ÖVRIGA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Se kommentarer på föregående sidor.

ÖVRIGA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Se kommentarer på föregående sidor.

ÖVRIGA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Se kommentarer på föregående sidor.

ÖVRIGA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Se kommentarer på föregående sidor.

ÖVRIGA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Se kommentarer på föregående sidor.

ÖVRIGA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Se kommentarer på föregående sidor.

ÖVRIGA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Se kommentarer på föregående sidor.

ÖVRIGA YTTRANDEN

KOMMENTARER

LIS-områden kommer att hanteras i ett separat tillägg till
översiktsplanen. Synpunkter på LIS-områden kommer därmed att
hanteras i arbetet med tillägget.
Ansvaret för eventuella strandpromenader, grillplats och vindskydd
kommer att hanteras vid efterföljande planläggning, lovgivning och
tillståndsprövning.

Kommunens gång- och cykelplan är vägledande för hur gång- och
cykelvägnätet bör byggas ut.

Kommunen bedömer att det i dagsläget inte finns något behov av
att ta fram ett planprogram för Råsvalen.
2018-10-30

Isabella Lohse
enhetschef Stadsarkitektkontoret
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen

AKK2016/433-24

Översiktsplan för Lindesbergs kommun

UTLÅTANDE
En översiktsplan har upprättats för Lindesbergs kommun.
Planförslaget har varit föremål för utställning mellan den 19 november
2018 och 25 januari 2019.
Information om utställningen har skickats ut via e-post till bl.a.
myndigheter, grannkommuner, företag, föreningar och andra aktörer.
Planförslaget har under hela utställningstiden funnits tillgängligt på
biblioteken i Lindesberg, Storå, Frövi och Fellingsbro, Lindesbergs
kommunhus och Stadsarkitektkontoret i Lindesberg samt digitalt på
www.sbbergslagen.se.
Yttranden som kommit in under utställningen och kommunens
kommentarer till dessa framgår av bilaga 1.
Inkomna synpunkter har resulterat i ett fåtal mindre revideringar och
kompletteringar av översiktsplanen. Följande förändringar har gjorts av
planförslaget:
-

texten om Natura 2000-områden har justerats,

-

texten om översvämningsrisk har justerats,

-

texten om klimatförändringar, översvämningsrisk, erosion samt rasoch skredrisk har kompletterats med hänsyn till det nya lagkravet på
vad som ska framgå av en översiktsplan enligt 3 kap. 5 § PBL,

-

texten om laddinfrastruktur har kompletterats,

-

texten om kommunens befolkningsutveckling har kompletterats med
statistik för samtliga tätorter i kommunen,

-

mark för verksamheter har lagts till i Fellingsbro, och

-

texten om regionala styrdokument har kompletterats avseende den
regionala utvecklingsstrategin med hänsyn till det nya lagkravet på
vad som ska framgå av en översiktsplan enligt 3 kap. 5 § PBL.

Dessutom har ett antal justeringar och kompletteringar av mer
redaktionell art gjorts.

BILAGA 1

SAMMANSTÄLLNING AV INKOMNA
YTTRANDEN UNDER
UTSTÄLLNINGEN

REGIONALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Texten om Natura 2000-områden har justerats.

Se kommentarer på nästa sida.

REGIONALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Texten om översvämningsrisk har justerats.

Se kommentarer till respektive yttrande.

Se kommentarer på nästa sida.

REGIONALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Synpunkterna noteras och delas.

REGIONALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Yttrandet föranleder inga kommentarer.

REGIONALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Yttrandet föranleder inga kommentarer.

REGIONALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Yttrandet föranleder inga kommentarer.

KOMMUNALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Yttrandet föranleder inga kommentarer.

ÖVRIGA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Se kommentarer på nästa sida.

ÖVRIGA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Texten om klimatförändringar, översvämningsrisk, erosion samt rasoch skredrisk har kompletterats med hänsyn till det nya lagkravet på
vad som ska framgå av en översiktsplan enligt 3 kap. 5 § PBL.

ÖVRIGA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Synpunkterna noteras. Kommunen bedömer dock att det är viktigt
att markförlägga nya och befintliga kraftledningar inom tätorterna.
Vad det gäller de fyra kraftledningarna som sträcker sig genom
kommunen, som ingår i stamnätet och är av riksintresse för
anläggningar för energidistribution enligt 3 kap. 8 § MB, ska ingen
bebyggelse få tillkomma inom områdena och inga åtgärder som kan
påverka anläggningarna negativt få vidtas. Vidare ska
anläggningarnas funktioner värnas vid planläggning, lovgivning och
tillståndsprövning i närheten av riksintressena. Detta framgår redan
i förslaget till ny översiktsplan.

ÖVRIGA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Synpunkterna noteras. Detta framgår redan i förslaget till ny
översiktsplan.
Synpunkterna noteras och delas.

Synpunkterna noteras och delas.

Synpunkterna noteras och kommer att beaktas vid efterföljande
planläggning, lovgivning och tillståndsprövning.

Se kommentarer på nästa sida.

ÖVRIGA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Synpunkterna noteras.

Vad det gäller de fyra kraftledningarna som sträcker sig genom
kommunen, som ingår i stamnätet och är av riksintresse för
anläggningar för energidistribution enligt 3 kap. 8 § MB, ska ingen
bebyggelse få tillkomma inom områdena och inga åtgärder som kan
påverka anläggningarna negativt få vidtas. Vidare ska
anläggningarnas funktioner värnas vid planläggning, lovgivning och
tillståndsprövning i närheten av riksintressena. Detta framgår redan
i förslaget till ny översiktsplan och bedöms även tillgodose
totalförsvarets behov av elförsörjning.

Detta framgår redan i förslaget till ny översiktsplan.

ÖVRIGA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Se kommentarer på föregående sida.

ÖVRIGA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Synpunkterna noteras och kommer att beaktas vid efterföljande
planläggning, lovgivning och tillståndsprövning.

ÖVRIGA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Texten om laddinfrastruktur har kompletterats.

2019-02-26

Isabella Lohse
enhetschef Stadsarkitektkontoret
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-03-12

Tillväxtutskottet

TU §23/19

17 (22)

Dnr: AKK2016/433

Översiktsplan för Lindesbergs kommun
Beslut
Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att anta översiktsplanen för Lindesbergs
kommun.
Ärendebeskrivning
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska kommunen ha en aktuell
översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen
ska ge vägledning för beslut om användning av mark- och
vattenområden samt hur den byggda miljön ska utvecklas och
bevaras. Gällande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige
den 17 april 2007 efter ett beslut om uppdrag i
kommunstyrelsen den 17 juni 2003.
Kommunstyrelsen beslutade den 29 november 2016 att uppdra
åt Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen (dåvarande
Bergslagens miljö- och byggnämnd) att utarbeta förslag till ny
översiktsplan för Lindesbergs kommun. Inriktningen är att
planen ska behandlas i kommunfullmäktige under kvartal tre
2018.
Kommunstyrelsen beslutade den 31 januari 2017 att utse
tillväxtutskottet till styrgrupp för framtagande av översiktsplan
för Lindesbergs kommun.
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen överlämnade den 26
februari 2018 samrådshandlingar.
Tillväxtutskottet beslutade den 7 mars 2018 att godkänna
planhandlingarna och skicka ut dem på samråd.
Tillväxtutskottet beslutade den 6 november 2018 att
översiktsplanen för Lindesbergs kommun skickas ut på
utställning fram till januari 2019.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet
föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta
översiktsplanen för Lindesbergs kommun.
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-03-26

Kommunstyrelsen

KS §73/19

21 (28)

Dnr: KS 2019/92

Personalekonomiskt bokslut 2018
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:


Kommunfullmäktige tar del av Personalekonomiskt bokslut
2018, en övergripande redogörelse för personalrelaterade
delar i 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, kompetensförsörjning 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 ansvaret som arbetsgivare ligger hos politiken
vilket innebär att det är viktigt med kunskap om
personalrelaterade frågor.
Kortfattad sammanfattning av 2018 är:












Justerandes signatur

1 november hade kommunen 1 783 tillsvidareanställda
81 procent av medarbetarna var kvinnor och 19 procent män
212 medarbetare slutade sin anställning vid Lindesbergs
kommun
155 medarbetare ändrade sysselsättningsgrad,
yrkesbenämning eller arbetsplats.
69 procent var heltidsanställda – av kvinnorna 66 procent
och av männen 85 procent
Genomsnittlig sysselsättningsgrad var bland kvinnor 92,2
procent och bland män 96,3 procent. Totalt 92,9 procent
Medelåldern för kommunens medarbetare var 46,2 år
Sjukfrånvaron var 5,2 procent av ordinarie arbetstid
Kostnad för vår företagshälsovård uppgick till drygt 2
miljoner kronor
50 medarbetare anmälde en arbetsskada
43 medarbetare har under året gått i pension

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-03-26

Kommunstyrelsen

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:


Kommunfullmäktige tar del av Personalekonomiskt bokslut
2018, en övergripande redogörelse för personalrelaterade
delar i Lindesbergs kommun som arbetsgivare.

Ajournering
Sammanträdet ajourneras 11.00-13.30
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

22 (28)

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-03-11

1 (2)
KS 2019/92

Personalenheten
Carina Fyrpihl
+46 0581-810 20
carina.fyrpihl@lindesberg.se

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Personalekonomiskt bokslut 2018
Förslag till beslut
Personalchef och kommunstyrelsens ordförande överlämnar en redovisning i
form av personalekonomiskt bokslut 2018
• Kommunstyrelsen tar del av Personalekonomiskt bokslut 2018, en
övergripande redogörelse gällande personalrelaterade delar för
Lindesbergs kommun som arbetsgivare.
• Kommunfullmäktige tar del av Personalekonomiskt bokslut 2018, 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,
kompetensförsörjning 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 ansvaret som arbetsgivare ligger hos politiken vilket innebär att det
är viktigt med kunskap om personalrelaterade frågor.
Kortfattad sammanfattning av 2018 är:
 1 november hade kommunen 1 783 tillsvidareanställda
 81 procent av medarbetarna var kvinnor och 19 procent män
 212 medarbetare slutade sin anställning vid Lindesbergs kommun
 155 medarbetare ändrade sysselsättningsgrad, yrkesbenämning eller arbetsplats.
 69 procent var heltidsanställda – av kvinnorna 66 procent och av männen 85
procent
 Genomsnittlig sysselsättningsgrad var bland kvinnor 92,2 procent och bland
män 96,3 procent. Totalt 92,9 procent
 Medelåldern för kommunens medarbetare var 46,2 år
 Sjukfrånvaron var 5,2 procent av ordinarie arbetstid
 Kostnad för vår företagshälsovård uppgick till drygt 2 miljoner kronor
 50 medarbetare anmälde en arbetsskada
 43 medarbetare har under året gått i pension
.
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se

2 (2)
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
Kommunstyrelsens ordförande

Bilagor:
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Tack för året 2018!
Tack alla medarbetare! Tack för ert engagemang - det är avgörande för en framgångsrik
verksamhet!
Jag ser fram emot att gå till arbetet! Det påståendet får högt poäng i medarbetarenkäten. Så
glädjande och en fantastiskt bra utgångspunkt för att skapa bästa möjliga arbetsmiljö i alla
kommunens verksamheter. Att aktivt arbeta för att skapa attraktiva arbetsplatser där
medarbetarnas kunskaper och erfarenheter tillvaratas och där det finns utrymme för lärande,
förändring och utveckling är en viktig del för kommunens totala utveckling. Varje medarbetare
är en del i kommunens totala uppdrag, en viktig kugge i helheten. Chefer som skapar
förtroende, delaktighet och leder verksamheten i rätt riktning är en stark faktor för att
medarbetare söker sig till oss samt att de medarbetare som redan idag finns hos oss känner
utveckling och väljer att fortsätta utvecklas vid Lindesbergs kommun.
Kompetensförsörjning är en av de största utmaningarna kommunerna i Sverige står inför. Kan
Lindesbergs kommun erbjuda tydliga, motiverande och inte minst utvecklande uppdrag i
kombination med bra arbetsmiljö med delaktighet så finns goda förutsättningar att säkra
kompetensförsörjningen i framtiden. Glädjande nog har personalomsättningen minskat under
året som gått vilket ger ett hopp om att kommunen arbetar i rätt riktning och ökat
attraktiviteten.
Att vara en attraktiv arbetsgivare innefattar många delar, att aktivt arbeta med hälsofrämjande
insatser, följa lagar och avtal, ett aktivt lönebildningsarbete, delaktighet genom samverkan och
inte minst få varje medarbetare att vilja delta i att Lindesbergs kommun utvecklas. Under året
har erbjudande om förmånscykel tagit form, beslut tagits om att ge flexibilitet gällande val av
motionstimme eller motionspeng samt insatser genomförts för att aktivt kunna validera
kunskap för att möta framtidens kompetensförsörjning.
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 men det förebyggande arbetet fortsätter både på individ, grupp och organisationsnivå.
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 2018 års personalekonomiska bokslut till kommunfullmäktige.

Irja Gustafsson
Kommunstyrelsens ordförande

Carina Fyrpihl
Personalchef
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Sammanfattning
Följande fakta är hämtad ur Lindesbergs kommuns personalekonomiska bokslut för 2018:
 1 november hade kommunen 1 783 tillsvidareanställda, vilket var 28 färre än 2017.
 Av kommunens medarbetare var 81 procent kvinnor och 19 procent män.
 Under 2018 slutade 212 medarbetare sin anställning vid Lindesbergs kommun.
 155 medarbetare ändrade sysselsättningsgrad, yrkesbenämning eller arbetsplats.
 35 procent av kommunens medarbetare arbetade med utbildning och barnomsorg.
 38 procent av kommunens medarbetare arbetade med vård och omsorg.
 69 procent var heltidsanställda – av kvinnorna 66 procent och av männen 85 procent.
 Genomsnittlig sysselsättningsgrad var bland kvinnor 92,2 procent och bland män 96,3
procent. Totalt 92,9 procent.
 Medelåldern 2018 för kommunens medarbetare var 46,2 år.
 Sjukfrånvaron var 5,2 procent av ordinarie arbetstid.
 Kostnad för vår företagshälsovård uppgick till drygt 2 miljoner kronor.
 50 medarbetare anmälde en arbetsskada.
 43 medarbetare har under året gått i pension.
 Uppgifterna i det personalekonomiska bokslutet är tagna ur kommunens personal- och
löneadministrativa system samt ekonomisystem.

4

1. Personalstruktur
1.1.

Antal anställda

Anställda – Antal tillsvidareanställda 2018-11-01
Förvaltning
Barn- och utbildningsförvaltningen
Kommunledningskontor
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Socialförvaltningen
Tillväxtförvaltningen
Totalt kommunen

Kvinnor
529
116
28
724
45

Män
192
28
21
71
29

Totalt
721
144
49
795
74

1 442

341

1783

Lindesbergs kommun hade 1 november 1 783 tillsvidareanställda vilket är en minskning med
28 personer mot föregående år. Omräknat till heltider var antalet tillsvidareanställda årsarbetare
1657 jämfört med 1 677 föregående år.
Under året har arbetsbrist förhandlats inom enheten för ensamkommande barn samt
integrationsarbete inom kommunledningskontoret.
Andelen tillsvidareanställda män bland medarbetarna är 19,1 % och är därmed i princip
oförändrad jämfört med 2017.

Utveckling av antal tillsvidareanställda
1 850

1838

1 840
1 830
1 820
1 810

1811
1 800

1 800
1 785

1 790

1783

1 780
1 770
1 760
1 750
2014

2015

2016

2017
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2018

1.2.

Personalomsättning

Extern personalomsättning –
antal som slutat sin anställning vid kommunen
2018
Pension
Hel sjukersättning
Andra orsaker

43
0
169

Totalt kommunen

212

Intern personalomsättning –
antal som ändrat sin anställning
2018
Annan sysselsättningsgrad
Byte av arbetsplats
Annan yrkesbenämning

63
42
50
155

Totalt kommunen

Personalomsättningen har jämfört med 2017 minskat, både externt men framför allt internt.
Antalet som slutade sin anställning 2017 var 235 och 235 fick ändrad anställning.
Totalt beräknas knappt 500 personer gå i pension de närmsta 10 åren. Till detta behöver det
planeras för en personalomsättning på ca 10 % per år. Varje rekrytering är en enormt viktig
investering. Att medarbetare väljer att byta arbete kan arbetsgivaren inte alltid påverka.
Däremot är faktorer som kan vara direkt avgörande för val av arbetsgivare goda arbetsmiljöförhållanden, tydliga uppdrag, möjlighet att vara delaktig, trygga chefer samt lönenivå. Kan
Lindesbergs kommun vara i framkant gällande dessa områden, så minimeras den externa
personalomsättningen. Intern personalomsättning är ofta positiv då det exempelvis kan handla
om tjänst med högre sysselsättningsgrad eller utförd validering som innebär ändrad befattning.
Under 2018 tillsvidareanställdes 10 chefer. Chefsomsättningen var 11 % för 2018 vilket är en
minskning med 8 procentenheter jämfört med åren 2017–2015.

1.3.

Tidsbegränsat anställda

Det har skett en ökning av årsarbetare anställda på tidsbegränsad anställning även i år.
Ökningen återfinns främst inom tillväxtförvaltningen genom utökningen av antalet medarbetare
som har anställning som serviceassistenter (extratjänster) inom kommunens olika förvaltningar.
Under året ändrades överenskommelsen med Kommunal och innebär en ökning av antalet
extratjänster till max 75, från tidigare 60.
Även i år märks den nationella svårigheten att rekrytera pedagoger i vår statistik.
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Underårethar ett nytt gemensamtbemanningssystem
för korttidsvikarier,det vill säga
anställningarmindreän 14 dagar,börjat användasinom barnomsorg,F-6, kulturskola,måltid
och äveninom delarav vård och omsorgochfunktionsstöd.
Förutomde fördelarsom tidigarefannsgenomattalla vikarier haregenprofil, schemasida,
bestämmersin tillgänglighetoch får information när de har nästajobb med mera,såinnebärdet
nya systemetävenatt papperstimrapporter
inte längrebehövsutan att timmarnadirekt går över
till lönesystemet.
Inombarnomsorg,skolaF-6 och måltidsenhetrekryterarVikariesamordningentimvikarierna,
det vill sägaintervjuar,tar referenseroch tillser uppvisandeav registerutdragfrån
belastningsregistret
före anställning.Under årethar rekryteringävengenomförtsav vikarier till
längretidsbegränsade
anställningarinom barnomsorgoch skola.
Sammanlagtvardet 244medarbetareinskrivna i vikariesamordningen.
Det är fortsattsvårt att
bemannamedkorttidsvikarieri tillräcklig omfattning.Den främstabegränsningen
är bristenpå
kompetentasökandemen ävenden fortsattsnabbagenomströmningstiden
från korttidsvikarie
till erbjudandeom längrevikariat. Vikariesamordningenarbetarkontinuerligtmed olika
rekryteringsinsatser
och åtgärderför att förkorta processenutan att ge avkall på kvaliteten.
Medarbetarnas anställningsform per förvaltning
Kommunledningskontor

11%

1%

88%
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1.4.

Anställda inom olika verksamhetsområden
Kvinnor

Män

Totalt

Ledningsarbete
Förvaltningschef
Ledning, vård och omsorg
Ledning, funktionsstöd
Rektor
Ledning, förskola
Övrigt ledningsarbete

3
14
9
13
8
12

4
3
15
0
8

7
14
12
28
8
20

Administration
Handläggare
Administratör

34
62

12
4

46
66

38
390
68
26
5
15
22
41
8
3

9
21
9
4
2
5
0
4
1
2

47
411
77
30
7
20
22
45
9
5

Rehabilitering och förebyggande arbete
Arbetsterapeut
Övrigt rehab och förebyggande arbete

14
7

0
0

14
7

Socialt och kurativt arbete
Socialsekreterare
Övrigt socialt och kurativt arbete

33
29

4
4

37
33

42
46
31
45
9
8
7
15
138
19
70
24
14

2
14
21
25
21
11
6
1
2
5
14
18
20

44
60
52
70
30
19
13
16
140
24
84
42
34

Kultur-, turismarbete
Lärare, kulturskola
Biblioteksarbete
Övrigt kultur-, turismarbete

13
12
4

12
2
1

25
14
5

Teknikarbete
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tekniker, IT
Ingenjörer
Övrigt teknikarbete

13
2
1
6

4
11
7
9

17
13
8
15

1

14

15

Köks- och måltidsarbete
Kock
Måltidspersonal

50
18

9
1

59
19

Totalt kommunen

1 442

341

1783

Personalgrupp 2018-11-01

Vård och stöd
Sjuksköterska
Undersköterska
Stödassistent
Skötare
Vårdare
Arbetshandledare
Vårdbiträde
Personlig assistent
Personlig vårdare
Övrigt vård och omsorg

Utbildning och barnomsorg
Lärare grundskola åk F-3
Lärare grundskola åk 4–6
Lärare grundskola åk 7–9
Lärare gymnasium allmänna ämnen
Lärare gymnasium yrkesämnen
Lärare, praktiska/estetiska ämnen
Lärare SFI och modersmål
Speciallärare/Specialpedagoger
Förskollärare
Fritidspedagog
Barnskötare
Elevassistent
Övrigt arbete inom utbildning och barnomsorg

Hantverksarbete
Vaktmästare
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Fördelning kvinnor och män
Knappt 81 % av våra tillsvidareanställda medarbetare är kvinnor. Inom de flesta
personalgrupper dominerar kvinnorna i antal. I elva av samtliga personalgrupper ligger den
siffran över 90 %.
Inom nio personalgrupper dominerar män, och dessa återfinns inom grupperna
förvaltningschef, rektor, lärare gymnasium yrkesämnen, lärare praktiska/estetiska ämnen,
övrigt arbete inom skola och barnomsorg, vaktmästare samt i tre av de fyra grupperna inom
teknikarbete.
Chefer
Könsfördelningen av chefer inom kommunen skiljer sig från den totala fördelningen av kvinnor
och män till mer jämlik fördelning. 66 % kvinnor och 34 % män återfinns inom chefsgruppen i
Lindesberg, vilket är samma fördelning som 2017.
Anställda inom olika verksamhetsområden

Hantverksarb
1%

Köks- och
måltidsarb
4,5%
Ledningsarb
5%

Teknikarb
3%

Administration
6%

Kultur-, turismarb
2,5%

Skola & barnoms
35%
Vård & omsorg
38%

Socialt & kurativt
arbete
4%

1.5.

Rehab & föreb arb
1%

Hel- och deltidsanställda

Av kommunens tillsvidareanställda innehar drygt 69 % heltid och 31 % deltid. En ökning av
genomsnittlig sysselsättningsgrad konstateras för både män och kvinnor och även en ökning av
andelen heltidsanställda. 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
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heltidstjänster.I vår kommunhar det ocksåantagitsi utvecklingsstrateginatt en indikator på att
varaattraktiv arbetsgivareär just att över tid successivtöka andelenheltidstjänsteri
kommunen.Socialförvaltningenhar ocksåinlett införandetav ett schemaläggnings-och
planeringssystem
vilket över tid ger förutsättningarför att ha fler medarbetaremed högre
sysselsättningsgrad
och som arbetarflexibelt.

Andel tillsvidareanställda per sysselsättningsgrad

Procentuell fördelning av hel-och deltidsanställningar för kvinnor respektive män
2016
2017
2018
Heltidsanställdakvinnor i % av samtligakvinnor
63,0
64,0
65,7
Deltidsanställdakvinnor i % av samtligakvinnor
37,0
36,0
34,3
Heltidsanställdamän i % av samtligamän
83,3
83,0
85,3
Deltidsanställdamän i % av samtligamän
16,7
17,0
14,7
Under2018 ökadebådeandelenheltidsanställdakvinnorochmän.

1.6.

Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Genomsnittlig sysselsättningsgrad–tillsvidareanställda2018-11-01 i procent
Förvaltning
Kvinnor
Män
Barn-och utbildningsförvaltningen
Kommunledningskontor
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bergslagen
Socialförvaltningen
Tillväxtförvaltningen

96,6
93,5
100
88
97,9

96,8
97,5
98,8
92,1
100

Totalt
96,6
94,3
99,5
88,4
98,7

Det är inom de kvinnodomineradeyrkesgruppernainom vård och omsorgsom de lägsta
genomsnittligasysselsättningsgraderna
återfinns.För 2018sesatt en ökning på 1,2
procentenheter
skettpå andelenheltideroch 0,4 procentenheters
ökning på genomsnittlig
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sysselsättningsgrad. Vilket betyder att inom vård och omsorg är den genomsnittliga
sysselsättningsgraden 85,2% och andelen heltidsanställda är 35%.
Genomsnittlig sysselsättningsgrad för kommunens medarbetare fortsätter succesivt öka, vilket
också är en viktig del i att både vara och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.
Genomsnittlig sysselsättningsgrad – tillsvidareanställda 2018-11-01 i procent
2017

2018

Kvinnor
Män

91,9
95,6

92,2
96,3

Totalt

92,6

92,9

Kvinnors genomsnittliga sysselsättningsgrad har ökat med 0,3 procentenheter. Det har i positiv
riktning påverkat den totala sysselsättningsgraden som nu är 92,9 %, det vill säga även en total
ökning med 0,3 procentenheter jämfört med 2017.

1.7.

Ålder

Medelåldern 2018 var i kommunen 46,2 år vilket är samma som 2017. Kvinnors medelålder var
46,4 år och männens 45,4 år. Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen är den förvaltning
som har den lägsta genomsnittsåldern.
Åldersfördelning per förvaltning 2018
Män

Kvinnor

Totalt

40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
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49,4

50,8

47,3

45,6

45,6

45,2

45,2

43,7

47,1

47,9

48,3

45,9

46,4

50,0

46,9

60,0

44,9

70,0

Åldersfördelning
Antal personer
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1.8.

Pensioner

1.8.1.

Pensionskostnader

Pensionskostnader 2016-2018 (Mkr)
Pensionskostnader exklusive löneskatt

2016

2017

2018

Ålderspension
Intjänad pensionsrätt 971231
Visstidspensioner
Efterlevandepension
Särskild avtalspension
Övrigt

10,9
16,4
0,1
1,7
0
0,2

10,7
18,1
0,1
1,8
0
0

10,8
19,6
0
2,0
0
0

Summa

29,3

30,7

32,4

39,2
585,3
90,2

43,7
*567,2
*
92,9

45,0
537,5
89,1

Avsättningar och pensionsförpliktelser inklusive löneskatt
KAP-KL och AKAP-KL Avgiftsbestämd ålderspension
Pensionsåtaganden t o m 1997
Förmånsbestämd ålderspension över 7,5 Bb

*

rättelse från personalekonomiskt bokslut 2017
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1.8.2.

Påbörjade pensioner

Påbörjade pensionsutbetalningar 2016-2018
2016
Ålderspension
Efterlevandepension
Familjepension
Livräntor
*

62
13
1
20

*

2017

2018

59
11
0
17

44
*
6
2
12

*

Varav 1 barnpension

Avgångar åldersmässigt 2018
Födelseår
Antal
1951
1952
1953
1954
1955
1956
Totalt

Av de 43 personer som år 2018 har arbetat fram till
pensionsavgången tillhörde 24 personer kommunals
yrkesområden och resterande övriga yrken.

6
6
15
10
4
2
43

1.8.3.

Den genomsnittliga pensionsåldern för hela gruppen var
64 år och 11 månader. Avgångarna fördelar sig
åldersmässigt enligt tabellen till vänster.

Planerade pensionsavgångar

Pensionsavgångar 2019–2028
80

66

70

55

60

57

53

50
40
30

27

63
52

47

44

2025

2026

31

20
10
0
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2027

2028

Vid beräkningen av planerade pensionsavgångar utgår den från att pension sker vid 65 år.
Under 2018 har 22 medarbetare valt att arbeta kvar efter fyllda 65 år, vilket är samma antal som
2017 och 2016. Totalt beräknas 495 medarbetare att gå i pension varav 200 inom vård och
omsorg samt 158 inom utbildning och barnomsorg. Flest pensionsavgångar, i förhållande till
sin grupp, under den närmaste tioårsperioden är inom vårdbiträde (59 %),
speciallärare/specialpedagoger (56%), vaktmästare (53%) samt inom ingenjörer och lärare
gymnasium yrkesämnen (50%).
Kurvan kan komma att förskjutas i och med att nya regler gällande pension planeras
genomföras de närmaste åren i Sverige.
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Beräknade pensionsavgångar 2019-2028
Personalgrupp
Ledningsarbete
Förvaltningschef
Ledning, vård och omsorg
Ledning, funktionsstöd
Rektor
Ledning förskola
Övrigt ledningsarbete
Administration
Handläggare
Administratör
Vård och stöd
Sjuksköterska
Undersköterska
Stödassistent
Skötare
Vårdare
Arbetshandledare
Vårdbiträde
Personlig assistent
Personlig vårdare
Övrigt vård och omsorg
Rehabilitering och
förebyggande arbete
Arbetsterapeut
Övr rehab och föreb
Socialt och kurativt arbete
Socialsekreterare
Övr socialt och kurativt
Utbildn och barnomsorg
Lärare grundskola åk F-3
Lärare grundskola åk 4-6
Lärare grundskola åk 7-9
Lärare gymn allm ämnen
Lärare gymn yrkesämnen
Lärare, prakt/estet
Lärare, SFI och modersmål
Speciapedagog/Speciallär
Förskollärare
Fritidspedagog
Barnskötare
Elevassistent
Övr utbildn o barnomsorg
Kultur-, turismarbete
Lärare, kulturskola
Biblioteksarbete
Övrigt kultur-, turismarb
Teknikarbete
Miljö-, hälsoskyddsinsp
Tekniker, IT
Ingenjörer
Övrigt teknikarbete
Hantverksarbete
Vaktmästare
Köks- och måltidsarbete
Kock
Måltidspersonal
Totalt kommunen

2019

2020

2021

2022

2023

1
2

2024

2025

1

1
1
1

2

1
2

5

5
4

2
7
2

1
12
3

2
1

2027

2
1

1

1
1

1

2026

Tot

1
6
2
7
2
9

7
14
12
28
8
20

1

3

1

3
1
2

2
4

1
3

1
4

10
29

46
66

2
12
5

4
17
3
4

20
112
34
6
3
8
13
2
1
1

47
411
77
30
7
20
22
45
9
5

5
2
0
6
7

14
7

9
8
9
22
15
4
3
9
44
6
14
8
7

44
60
52
70
30
19
13
16
140
24
84
42
34

1
6
2
0
4
4
4
0

25
14
5

8
0
13
9
495

15

4
2

1
2

1
3

3

4
10
3
1

1
11
4

2
20
6

1
14
1

3
4
3
1

1

1
3

1
1
1

3
1

1
2
1

4

1
1
1

1
1
1

2

1

1

1
1

1

1
2
1
1

1
1
2
2
1

1
1

2
2
1
2
2
1
2
5
2
2
1
1

1
2

1
1

2
4
1
8
1
1

2

1

2
4
2
1
1
4
7
1
1
2

1
1
1
1

9
4
3
1

1
1
1

1

1
1
1

1

2

1

1
1
27

1
31

1
2

1

1

3
2
3
3

1
1
2
1
1

3
2
1

1

1

1

1

1
1
2
1

1
1
2
3
1
1
3
1
1

55

1
57

14

2
53

4
4
1
1
5
1
1
1
1

1
1
2

1

1

Tillsv
anst

2028

1

1

1

1

1

3
1
66

1
1
47

1
1
44

3
52

2
2
63

37
33

17
13
8
15

59
19

1783

1.9.

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 höga krav på oss som arbetsgivare att kunna attrahera och rekrytera
personal men även att titta på nya arbetssätt för att lösa behovet av rätt kompetens. Vi behöver
arbeta för att få våra kompetenta medarbetare att vilja fortsätta utvecklas hos oss samtidigt som
vi får andra duktiga medarbetare att söka sig till oss - välja att arbeta hos Lindesbergs kommun.
Arbetet med kompetensförsörjning går därmed hand i hand med ett aktivt arbetsmiljöarbete.
Varje verksamhet ansvarar för att planera för kompetensförsörjning inom sin verksamhet.
Sammanfattningsvis kan konstateras att det i princip oavsett befattning, är svårt att tillsätta
vikariat. Är vikariatet dessutom på deltid, så är det ännu svårare att tillsätta. Det är tydligt att
ökad anställningstrygghet i form av t.ex. pooltjänster på heltid eller längre vikariat är mer
attraktivt än otryggare villkor i form av timanställning. Det är intressant att tänka framåt genom
att förbereda organisationen för en verklighet där det inte är möjligt att ha tillgång till
timvikarier. Hur skulle organisationen se ut då? Att bygga en stabil organisation gällande
bemanning är en överlevnadsfråga.
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. Lindesbergs kommun kan utveckla ännu mer och därmed minska
kompetensbehovet framöver. Utvecklingen av heltider behöver gå hand i hand med effektiv
resursplanering.
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 kan
kommunen ansöka om att få bidrag till att genomföra kompetenshöjande insatser i syfte att
förebygga arbetsbrist för motsvarande 1,2 miljoner kronor. Lindesberg har sökt och fått beviljat
insatser för validering till undersköterskekompetens men också kockkompetens.
Under 2018 hade Lindesbergs kommun 323 annonser för lediga tjänster. Detta motsvarar ca
27 annonser i månaden. Flera av dessa innehåller flera tjänster som har samlats i en annons. Av
annonserna stod barn- och utbildningsförvaltningen för 155, under 2017 var motsvarande siffra
189 vilket visar på en viss förändring i stabilitet och kontinuitet. I genomsnitt var det 21
ansökningar per annons, men stor variation finns gällande antal ansökningar per annons. Under
2017 var motsvarande siffra 11 ansökningar per annons, även detta visar på ökat intresse för
våra lediga tjänster. Det är 22% av alla annonser som har mellan 0-3 antal ansökningar och
under 2017 var motsvarande siffra 39%. Det är positivt att det är fler som söker våra tjänster
och det blir ibland lättare att kunna tillsätta tjänsterna. Antalet ansökningar säger dock inget om
ifall de uppfyller kraven för tjänsten.
Behovet av pedagoger är stort. Även övriga professioner inom skolan såsom specialpedagog,
skolsköterska och studie- och yrkesvägledare har varit svårrekryterat med förlängda
annonseringstider och långa vakanser. Det blir allt viktigare att arbeta långsiktigt med
kompetensförsörjning och t.ex. få befintlig personal att vidareutbilda sig, planera för
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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.
Vid Lindesbergs kommun rekryteras det chefer, främst första linjens chefer. Under 2018 har
det annonserats efter 10 chefstjänster och föregående år var det 23 st. För att kunna få stabilitet
i verksamheten är det viktigt att vi erbjuder en hållbar arbetsmiljö och ger förutsättningar för
chefer att lyckas i sina uppdrag. Varje ny chef erbjuds grundläggande introduktion kopplad till
kommunens stödverksamheter. Individuell bedömning görs utifrån chefens tidigare erfarenhet.
Det grundläggande introduktionsinnehållet planeras sammanställas och finnas tillgängligt via
kommunens intranät. Kommunledningskontoret har påbörjat detta arbete. Verksamhetskopplad
introduktion handhas av respektive verksamhet. Överordnad chef är alltid den som ska följa
upp en ny chefs introduktion. Rekrytering av chefer underlättas om organisationen är känd för
att ge bra introduktion, det lägger grunden för trygghet i chefsrollen. För att förbättra stödet för
nya chefer har en grundstruktur tagits fram för mentorskap som nu provas av några och ska
utvärderas. Tanken är att alla nya chefer ska erbjudas en mentor som stöd för att komma in i
nya rollen.
Utifrån att rekrytering är en stor fråga för cheferna efterfrågades ett mer användarvänligt
system. Under hösten har ett nytt rekryteringssystem införts och syftet är dels att underlätta
rekryteringsarbetet men framförallt att kandidatupplevelsen ska förbättras och att det ska vara
enkelt att skicka in ansökan.
Deltagande i mässor som riktar sig till ungdomar och personer som är intresserade av
framtidens jobb, sker både utifrån verksamhetsperspektiv men också utifrån
kommunperspektivet. Att delta vid mässor för att locka nya potentiella medarbetare till våra
verksamheter blir allt viktigare som en del i att klara den framtida kompetensförsörjningen. För
att få fler sökande till tjänsterna används olika kanaler för marknadsföring såsom sociala
medier, dagspress och branschtidningar. Ett arbete med att skapa rekryteringsfilmer är påbörjat
vilket har fått bra genomslag och arbetet kommer fortsätta utvecklas.
Hur attraktiv Lindesbergs kommun än är som arbetsgivare, så måste en helt annan aspekt 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.

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.
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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 2018-11-01
Personalgrupp
Administration
Verksamhetschef och motsvarande
Enhetschef och motsvarande
Rektor ansvarskod C
Administratör, personal/löner
Administratör, skola/fritid
Vård och stöd
Sjuksköterska funk.nedsätt/äo/geriatrik
Skolsköterska
Undersköterska hemvård
Undersköterska äldreomsorg
Stödassistent
Skötare behandlingsarbete
Arbetshandledare
Vårdbiträde äldreomsorg
Personlig assistent
Rehabilitering och förebyggande arbete
Arbetsterapeut
Socialt och kurativt arbete
Socialsekreterare barn och unga
Socialsekreterare ekonomiskt bistånd
Socialsekreterare övrigt
Behandlingsassistent
Skola och barnomsorg
Lärare grundskola åk F-3
Lärare grundskola åk 4-6
Lärare grundskola åk 7-9
Lärare gymnasium allm ämnen
Lärare gymnasium yrkesämnen
Lärare praktiska/estetiska ämnen
Specialpedagog
Lärare kulturskolan
Förskollärare
Fritidspedagog
Elevassistent
Barnskötare
Instruktör/Handledare
Studie- och yrkesvägledare mfl
Teknikarbete
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tekniker, IT
Vaktmästare
Köks- och måltidsarbete
Kock/Kokerska
Måltidspersonal
Totalt kommunen

Kvinnors lön i
förhållande till
männens i %

Kvinnor

Män

Totalt

50 243
42 253
47 492
28 119
28 509

50 786
44 410
50 500
27 116

50 424
42 638
49 297
28 042
28 509

98,93
95,14
94,04
103,70

37 909
37 224
25 785
25 153
25 509
26 596
26 476
22 579
24 440

39 408
38 300
24 714
24 197
23 659
26 523
25 850

38 230
37 313
25 744
25 156
25 292
26 586
26 320
22 579
24 408

96,20
97,19
104,33
99,83
107,82
100,28
102,42

24 088

31 804

101,46

31 804

32 743
32 290
34 250
29 856

29 900

109,51

39 333
29 100

32 553
32 290
35 521
29 705

33 895
34 972
35 896
37 914
35 909
34 678
41 421
32 817
31 425
32 071
25 469
24 453
30 975
33 128

35 775
34 157
38 677
38 134
38 032
37 545
45 900
32 450
29 813
32 840
23 531
22 069
31 682
33 675

33 978
34 775
37 050
37 992
37 347
36 338
41 719
32 633
31 402
32 323
24 592
24 046
31 493
33 238

94,74
102,38
92,81
99,42
94,42
92,36
90,24
101,13
105,41
97,66
108,24
110,80
97,77
98,38

33 177
32 375
25 750

33 400
31 373
26 673

33 229
31 527
26 612

99,33
103,19
96,54

25 739
23 184
29 741

26 327
21 700
33 282

25 832
23 106
30 419

97,77
106,84
89,36

87,08
102,60

2018 var kvinnornas medellön drygt 89 % 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
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kommunen utan de återfinns inom kommunalförbundet Samhällsbyggnad Bergslagen och
Nerikes Brandkår.
Löneutveckling för tillsvidareanställda – Medellön
2016

2017

2018

Kvinnor
Män

28 011
30 949

28 858
32 423

29 741
33 282

Totalt

28 568

29 528

30 419

Medellönen totalt i kommunen var 30 419 kr/månad vilket är en ökning med 891 kr från 2017.

2.2.

Lönespridning

Lönespridning är ett mått som visar löneskillnader inom eller mellan olika kategorier av
anställda.
Lönespridning 2018-11-01 – tillsvidareanställda
10:e percentilen
Median
2017
2018
2017
2018

90:e percentilen
2017
2018

Kvinnor
Män

22 610
23 226

23 150
23 239

27 181
31 600

27 900
33 200

37 250
42 150

38 500
43 150

Totalt

22 700

23 151

27 700

28 500

38 200

39 550

Den totala lönespridningen bland kommunens tillsvidareanställda har fortsatt att öka, den är nu
58 %. (Jämfört med 45 % 2011.) För kvinnor var lönespridningen 55 % eller 15 350 kr och för
männen 60 % eller 19 911 kr.

3. Resursanvändning – arbetad tid
3.1.

Arbetad tid

Total arbetad tid i förhållande till anställningsform 2018 i procent
Totalt
Timavlönade
Tidsbegränsat anställda
Tillsvidareanställda

6,88
18,45
74,67

Totalt

100,00

Jämfört med 2017 innebar den arbetade tiden fördelat på anställningsformer en fortsatt
minskning av timavlönade med 0,31 procentenheter, en ökning av tidsbegränsat anställda med
2,44 procentenheter samt en minskning med tillsvidareanställda med 2,13 procentenheter. Det
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mål som alla verksamheter har är att försöka tillse tillsvidareanställningar i största möjliga
omfattning eftersom det är mest attraktivt för både sökande och arbetsgivaren. Är det brist på
sökande med rätt kvalifikationer blir det dock inte möjligt utan anställningen blir tidsbegränsad.
men positivt är den fortsatta nedgången av timavlönat anställda.

Utveckling av antal årsarbeten
2 250
2 200

2 147

2 150

2 161

2 102

2 100
2 017

2 050
2 000

1 977

1 950
1 900
2014

3.2.

2015

2016

2017

2018

Fyllnads- och övertid

Fyllnads- och övertid 2018
Typ av tid

Timmar

Fyllnadstid månadslön
Övertid vid månadslön
Övertid vid timlön

38 286
23 101
2 859

Totalt

64 246

Mer- och övertidstimmarna motsvarar 32 heltidsanställda vilket är en minskning med 4 jämfört
med 2017.
Fyllnads- och övertid i timmar per förvaltning 2018
Fyllnadstid
Övertid
månadslön månadslön

Övertid
vid timlön

Totalt

Barn- och utbildningsförvaltningen
Kommunledningskontoret
Samhällsbyggnadsförv Bergslagen
Socialförvaltningen
Tillväxtförvaltningen

10 475
1 128
0
26 588
95

10 964
2 305
70
9 394
368

153
19
5
2 670
12

21 592
3 452
75
38 652
475

Totalt kommunen

38 286

23 101

2 859

64 246

Den förvaltning som minskat mest jämfört med 2017 är socialförvaltningen där minskningen
motsvarar ca 3 heltidsanställda.

19

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. Arbetet kan alltid utvecklas men vi behöver också vara medvetna om att
kommunen själv inte äger arbetet. Den aktiva samverkan som behövs mellan företagshälsovård,
specialistsjukvård, vårdcentraler och inte minst Försäkringskassan innebär en fortsatt utmaning.
Förändringar i lag och avtal påverkar också i vilken omfattning vi som arbetsgivare kan vara en
aktör som snabbt och smidigt kan agera för bästa återgång i arbete för medarbetaren.
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. Resultatet visar att
Lindesbergs kommun har samma resultat inom princip alla områden jämfört med föregående
år. Det är glädjande att högt mätvärde registrerades under området motivation ”Jag ser fram
emot att gå till jobbet”, en faktor som är mycket viktig för att ha hälsosamma arbetsplatser.
Kommunens hälsoutvecklare arbetar förebyggande och hälsofrämjande. Att snabbt agera när en
medarbetare behöver rehabilitering är något som Lindesbergs kommun är bra på, men det finns
alltid förbättringsområden.
Under 2018 har samarbetet med Regionens två nyanställda rehabkoordinator, som arbetar på
norra länsdelens vårdcentraler, kommit igång. 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 genomförde Arbetsmiljöverket inspektioner inom Vård- och omsorgsverksamheter. Inspektionerna ingick i en nationell inspektion och tack vare dessa inspektioner så
har ett stort arbete påbörjats med att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet inom hela
socialförvaltningen.

4.1.

Sjuktal – nyckeltal

Obligatorisk redovisning i sju nyckeltal.
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid
2014
2015
2016

2017

2018

Kvinnor
Män

5,33
2,56

6,16
3,14

6,20
2,70

5,50
2,93

5,93
2,74

Totalt

4,77

5,53

5,44

4,92

5,20
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Sjukfrånvaronför 2018 landarpå 5,20 %. Politiskt antagetmålvärdeärmax 5 % vilketinte
uppnås.Under2018har fortsattarbetemedinsatserför attsänkaden upprepade
korttidssjukfrånvarongenomförts.
Forskningvisar att korttidssjukfrånvaroär en riskfaktor för
att hamnai en längresjukskrivning,varför det är angelägetatt arbetaförebyggandemed denna
gruppmedarbetare.
Stöd erbjudspå individnivå, för att stärkaenskildamedarbetares
hälsaoch
på grupp-och organisationsnivå,för att få välfungerandearbetsgrupper.
I dettaarbeteär
företagshälsovårdenen
viktig resurs.Av Försäkringskassans
statistik från novemberframgåratt
vid dennatidpunktvar 44%, av kommunenssjukskrivnamedarbetareöver 14 dagar,
frånvarandepå grundav psykiskaorsaker.I oktober2017 var siffran 55%, vilket kan tyda på
att sjukskrivningarnamed dessadiagnoserminskat. Undervåren2018 har en pilotgruppav
cheferdeltagiti en tvådagarsutbildning om arbetsrelaterad
psykisk ohälsa.Syftet har varit att
öka kunskapenom stressrelaterad
psykisk ohälsaför att tidigt kunnaupptäckasignaleroch
initiera åtgärder.
Sjukfrånvaroni Sverigehar ett medelvärdepå 6,9% för 2018.Medelvärdetbland kommunerna
i vår regionär 6,8%,varav Lindesbergnoterarlägstpå 5,2%.

Utveckling sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro kvinnor per åldersgrupp, i procent av ordinarie arbetstid
2014
2015
2016
2017
2018
29 år och yngre
30-49år
50 år och äldre

2,93
4,95
6,38

4,77
5,37
7,47

5,31
5,71
6,97

5,86
4,98
5,87

6,36
5,63
6,09

Totalt

5,33

6,16

6,20

5,50

5,93

Den totalasjukfrånvaronför kvinnor ökar totalt och ökningenåterfinnsinom alla
åldersintervall.Högstandelfinns inom den yngstaåldersgruppenkvinnor, vilket är oroande
eftersomdet är ett långt yrkesliv som ligger framför en medarbetarei det åldersintervallet.Att
finna orsakertill den ökadeohälsanblandkvinnor är en prioriteradfråga i hela riket.
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Sjukfrånvaro män per åldersgrupp, i procent av ordinarie arbetstid
2014
2015
2016
2017
2018
29 år och yngre
30-49 år
50 år och äldre

0,04
2,49
3,42

1,49
1,89
5,21

2,39
1,81
3,94

2,07
2,66
3,86

2,89
2,16
3,37

Totalt

2,56

3,14

2,70

2,93

2,74

Sjukfrånvaro bland män har minskat mot föregående år, men noterbart är att även männen i
åldersgruppen 29 år och yngre har ökat sin sjukfrånvaro i motsats till en minskning som
återfinns inom övriga åldersintervall.
Sjukfrånvaro per förvaltning, i procent av ordinarie arbetstid
Kvinnor

Män

Totalt

Barn- och utbildningsförvaltningen
Kommunledningskontor
Samhällsbyggnadsförv Bergslagen
Socialförvaltningen
Tillväxtförvaltningen

5,70
6,83
8,68
6,08
3,97

2,64
5,22
3,30
3,66
0,28

4,83
6,51
6,56
5,77
2,26

Totalt

5,93

2,74

5,20

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer, i procent av total sjukfrånvarotid per förvaltning
Kvinnor
Män
Totalt
Barn- och utbildningsförvaltningen
Kommunledningskontor
Samhällsbyggnadsförv Bergslagen
Socialförvaltningen
Tillväxtförvaltningen

43,92
53,55
62,05
42,42
54,89

31,80
28,75
52,27
23,71
0,00

42,25
49,49
60,09
41,40
46,24

Totalt

45,04

28,90

43,32

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer,
i procent av total sjukfrånvarotid per åldersgrupp
2014
2015
2016
2017

2018

29 år och yngre
30-49 år
50 år och äldre

2,32
47,71
53,41

19,67
51,53
52,96

17,73
51,48
57,56

24,97
49,00
49,42

29,49
48,47
42,35

Totalt

49,53

49,76

52,04

46,77

43,32

Ett systematiskt arbete sker för att minska långtidssjukfrånvaron (60 dagar eller mer). En
minskning ses i åldrarna över 30, men det som oroar är att den yngsta åldersgruppens
långtidsfrånvaro ökar.
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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 presenterats några av de insatser som genomförts under året.
 Ca 10 chefer och 10 skyddsombud har deltagit i Regionhälsans grundläggande
arbetsmiljöutbildning, som numera är omarbetad och omfattar tre heldagar mot tidigare 1,5
dag.
 Ett seminarium för chefer med temat Krishantering har genomförts i samarbete med
företagshälsovården. 25 chefer deltog.
 Två gånger per år genomförs en introduktionsdag för nyanställda medarbetare. Under 2018
deltog sammanlagt 50 nyanställda i introduktionen.
 Under hösten har samtliga chefer inom Vård och omsorg deltagit i två utbildningsdagar om
arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Syftet med utbildningen har varit att öka kunskapen om
stressrelaterad psykisk ohälsa för att tidigt kunna upptäcka signaler och initiera åtgärder.
 Som ett led i att minska korttidssjukfrånvaron hos våra medarbetare, har ytterligare två
kurser, Förbättra din hälsa, genomförts. Utbildningen, har utökats med ytterligare ett
kurstillfälle och är på sammanlagt 12 timmar. Den genomförs i samarbete med
Regionhälsan och Arbetslivsresurs och ett 20-tal medarbetare har deltagit. Efter
genomgången kurs görs individuella rehabiliteringsplaner med syfte att komma tillrätta med
frånvaron. Uppföljning har gjorts av korttidsfrånvaron hos de medarbetare som genomgått
kursen och den visar på minskad frånvaro.
 Personalenheten genomför kontinuerliga utbildningar för chefer i ämnet rehabiliteringskunskap. Tre halvdagsutbildningar har genomförts under 2018.
 Under året har kommunens förvaltningsövergripande rehabiliteringsgrupp träffats en
förmiddag i månaden. Rehabkoordinatorerna och företagsläkaren har deltagit vid dessa
möten, däremot har Försäkringskassan deltagit mera sällan.
 Under 2018 har personalenheten fortsatt med att erbjuda chefer, vars verksamheter har en
sjukfrånvaro över 5%, hälsogenomgångar. Syftet med genomgångarna har varit att föra en
diskussion om aktuella sjuktal och att planera åtgärder för att sänka frånvaron.
 Lindesbergs kommun har sedan flera år ett samarbetsavtal tecknat med Försäkringskassan,
där målet är att skapa effektiva och korta handläggningstider för att snabbare återfå våra
medarbetare i arbete. Vi ser en fortsatt ökning av indragna sjukpenningar även under 2018
och Försäkringskassan kommer alltmer sällan på rehabmöten med arbetsgivaren och
vården.
 Kommunens kostnader för företagshälsovård har under året uppgått till 2 Mnkr.
Personalenheten har kontinuerliga träffar med Regionhälsan för att utveckla samarbetet.
Ett uppskattat erbjudande är att alla nyanställda ges möjlighet till ett hälsosamtal – ett samtal
där hälsa kopplat till arbetslivet diskuteras utifrån yrkesval och individens och arbetsgivarens
gemensamma ansvar för att varje medarbetare ges möjligheten att arbeta till pension. Inbjudan
sker via introduktion för nyanställda.
Ett axplock av aktiviteter som genomförts under 2018:
 Aktivitetsbladet med ett 15-tal olika aktiviteter per termin har lockat drygt 325 deltagare
under året. Många av kommunens föreningar är delaktiga i detta utbud av aktiviteter.
 Under året har 41 personer fått ett personligt träningsprogram.
 Under året har vår hälsoutvecklare genomfört hälsoprofiler, kroppsanalyser, hälsosamtal
och individuella samtal vid sammanlagt 169 tillfällen med 102 personer.
 En person har genomfört tobaksavvänjning.
 Föreläsningar och informationer med olika teman vid 8 tillfällen i kommunens olika
verksamheter.
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Mindfulness – två kurser med 5 tillfällen under året – totalt 9 deltagare
Kursen Förbättra din hälsa, sex kurstillfällen, har genomförts vid två tillfällen under året
och haft totalt 13 deltagare.
Må Bra-kväll i samarbete med Energikällan – 88 deltagare
Våra egna träningslokaler har haft följande besökssiffror februari-december
- Storå 94 tillfällen
- Fellingsbro 118 tillfällen
- Frövi 193 tillfällen
- Lindesberg 8599 tillfällen

Kommunens hälsoutvecklare har under året arbetat för projektet Hållbart resande i
Örebroregionen. Det är positivt att kunna berätta att våra medarbetare från och med hösten
erbjuds en förmån i form av förmånscykel. 113 medarbetare har beställt förmånscykel vid det
första tillfället som erbjöds i september. Tanken är att det ska främja både attraktionskraften
hos arbetsgivaren men också vara miljö- och hälsofrämjande.
Under 2018 har planering för ökad flexibilitet i förmånen att kunna välja motionspeng istället
för motionstimme skett. Förslag om att kunna erbjuda motionspeng har kommit från våra
fackliga organisationer samt från flera ledningsgrupper. Att kunna erbjuda antingen eller ses
som rekryteringsfrämjande och hälsofrämjande vilket ökar attraktionskraften hos arbetsgivaren.
Politiskt beslut togs under 2018 och införande sker under 2019. Ingen uppföljning har utförts
under 2018 gällande nyttjandegraden av motionstimmen.

4.2.

Icke diskriminering inklusive jämställdhet

Arbetet med icke diskriminering handlar om våra grundläggande attityder och värderingar. 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 förhållandevis låg sjukfrånvaro bland medarbetarna.
Av kommunens arbete under 2018 presenteras nedan några konkreta delar:
 Utvecklat arbete med kompetensbaserad rekrytering har genomförts i syfte att öka
kunskapen att ha en diskrimineringsfri rekrytering. Fackliga organisationer har erbjudits
utbildning under 2018, och chefer har det som en del i sin grundläggande introduktion.
 Kommunen och Länsstyrelsen i Örebro län samarbetar i jämställdhetsarbetet och kring
antagen ”Örebro läns strategi för jämställdhet 2017-2020”. Den har fokus på de
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jämställdhetspolitiska målen som handlar om att kvinnor och män ska ha samma makt att
forma samhället och sina egna liv. Grundläggande chefsutbildning och flera seminarier har
genomförts i samverkan under året. Kommunövergripande ledningsgrupp har genomfört
dialog med representanter för Länsstyrelsen för att planlägga kommande insatser för åren
2019-2020 gemensamt.
Rutin vid kränkande särbehandling och sexuella trakasserier har uppdaterats utifrån
inkomna synpunkter från olika verksamheter. Handlingsplan för säkerställande av
metodutbildning för handläggare som handhar utredningsarbete kopplat till upplevd
kränkning har upprättats och till stor del genomförts under 2018.
Genomsnittlig sysselsättningsgrad inom Lindesbergs kommun har ökat till 92,9 %.
Andelen heltidsanställningar är 69%.
Lönekartläggning har genomförts 2018.
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 2018 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.

4.3.

Arbetsskador 2018

Utveckling av antal anmälda arbetsskador
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Att anmäla och följa upp arbetsskador och tillbud är en viktig del i det systematiska
arbetsmiljöarbetet. Trots information om vikten av att anmäla arbetsskador, ser vi ingen ökning
av antalet anmälningar mot förra året.
Vintern 2018 var ovanligt snörik och kall, vilket säkert bidragit till de ökade antalet fallolyckor,
där merparten av fallolyckorna i arbetet har skett utomhus på grund av halka. Förutom fler
halkolyckor ser vi en liten ökning av antalet medarbetare som blivit skadade av person, där flest
anmälningar kommer från barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter.
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Tillsvidareanställda

Fordonsolycka i
arbetet

Annat

5 114
3
22
50 1 783
50 1 811

Fordonsolycka
till/från arbetet

9
7

1
4
5

Psykisk överbelastn
inkl hot
Sned-/feltramp

1

66
20
84
89
42
24
140
46
304
78
37
411

Fysisk överbelastn.

3

1
3
3
1
1
1
6
2
6
6
1
11

Skadad av person

Skadad av hanterat
föremål

Skadad av maskin/
hjälpmedel

Slog emot något

Antal personer

Administratör
Arbetshandledare
Barnskötare
Chef
Elevassistent
Fritidspedagog
Förskollärare
Handläggare
Lärare
Måltidspersonal
Socialsekreterare
Undersköterska
Vårdare/Skötare/
Stödassistent
Vårdbiträde
Totalt 2018
Totalt 2017

Fallolycka i arbetet

Fallolycka till/från
arbetet

2018 års anmälda arbetsskador (Tillsvidareanställda – endast de yrkesgrupper som har skador)

1
1
1

3
1

1

1

1
1
1
1
1
8
2

1
3

3
1
2
2
5
1
2
19
13

1
1

2

1

1

1

1

3
3
2

0
0

3
5
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2

2
0

1
3

1
4

5. Personalkostnader
Kostnader för löner och arvoden i miljoner kronor
2014

2015

2016

2017

2018

5,1
5,1

6,1
6,1

5,5
5,5

5,8
5,8

5,6
5,6

390,5
74,0
34,1
2,8
4,7
18,1
1,6
9,7
1,7
537,2

403,1
77,7
38,5
4,5
5,1
20,6
1,9
10,1
2,7
564,2

423,9
88,5
50,6
5,3
5,1
21,1
2,0
11,6
2,2
610,3

448,7
88,1
65,2
5,8
5,1
21,5
2,2
12,9
2,6
652,1

457,7
89,8
67,6
5,1
4,8
21,1
2,2
13,6
2,6
664,5

Anställda med timlön
Lön
Semesterlön
Övertid
OB
Jour/Beredskap
Sjuklön
Summa

44,8
6,8
0,8
6,0
0,4
0,3
59,1

50,5
7,5
1,0
6,8
0,5
0,3
66,6

56,4
8,2
1,3
7,6
0,6
0,4
74,5

52,3
7,6
1,2
7,2
0,5
0,3
69,1

51,0
7,3
0,8
7,0
0,4
0,3
66,8

Övriga löner
Lön (personlig ass, PAN m fl)
Semesterlön
Jour/Beredskap
Sjuklön
Summa

20,9
1,6
0
0,1
22,6

21,7
1,9
0
0,1
23,7

21,5
0,9
0
0,1
22,5

23,6
1,1
0
0,2
24,9

28,2
1,5
0
0,4
30,1

Totala lönekostnader
Lönekostnader inkl PO-påslag

624,0
867,9

660,6
918,8

712,8
751,9
986,4 1 035,3

767,0
1 067,7

Politiker
Arvoden mm, inkl månadsarvoden
Summa
Anställda med månadslön
Lön tillsvidareanställda
Semesterlön
Vikarier
Övertid
Fyllnadstid
OB
Jour/Beredskap
Sjuklön
Lön vid tjänstledighet
Summa





Under 2018 genomfördes löneöversyn från 1 april avseende medarbetare tillhörande
13 olika fackliga organisationer och Kommunals löneöversyn gällde från 1 maj.
Det genomsnittliga utfallet för löneöversynen blev 2,9 % av lönesumman. Helårskostnaden
inklusive PO-påslag uppgår till 24,3 Mnkr.
Kvinnornas medellön 2018 var drygt 89 % 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 de anställdas
sammanlagda ordinarie arbetstid.

SKL

Sveriges Kommuner och Landsting – 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

Årsredovisning och nämndernas verksamhetsberättelse för
år 2018
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
• Årets resultat 48 741 630:08 kronor - överskott – förs till det egna
kapitalet samt förs till resultatregleringsfonder enligt nedan:
• -resultatregleringsfonden för vatten och avlopp med 1 876 884:24
kronor
• -resultatregleringsfonden för renhållning med 1 109 797:88
kronor.
Nämndernas verksamhetsberättelse för år 2018 godkänns..
Ärendets beredning
Kommunledningskontoret överlämnar årsredovisningen för 2018 till
kommunstyrelsen.
Kommunens resultat uppgår till 48 741 630:08 kronor. I resultatet ingår
resultaten för va-enheten med överskott på 1 876 884:24 kronor och överskott
för renhållningsenheten med 1 109 797:88 kronor.
Information om nämndernas verksamhet har lämnats vid kommunstyrelsens
Analysdag den 25 februari 2018 och vid Mål- och
budgetseminarium/Planeringsförutsättningar den 14 mars 2018
presenterades kort det ekonomiska resultatet.
Gunilla Sandgren
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Årsredovisning januari-december 2018 för alla
nämnder
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
1. Årets resultat 48 741 630:08 kronor - överskott –
förs till det egna kapitalet samt förs till
resultatregleringsfonder enligt nedan:
2. -resultatregleringsfonden för vatten och avlopp
med 1 876 884:24 kronor
3. -resultatregleringsfonden för renhållning med 1
109 797:88 kronor.
Nämndernas verksamhetsberättelse för år 2018
godkänns.
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret överlämnar årsredovisningen för
2018 till kommunstyrelsen.
Kommunens resultat uppgår till 48 741 630:08 kronor. I
resultatet ingår resultaten för va-enheten med överskott på 1
876 884:24 kronor och överskott för renhållningsenheten med 1
109 797:88 kronor.
Information om nämndernas verksamhet har lämnats vid
kommunstyrelsens Analysdag den 25 februari 2018 och vid Måloch budgetseminarium/Planeringsförutsättningar den 14 mars
2018 presenterades kort det ekonomiska resultatet.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
2. Årets resultat 48 741 630:08 kronor - överskott –
förs till det egna kapitalet samt förs till
resultatregleringsfonder enligt nedan:
3. -resultatregleringsfonden för vatten och avlopp
med 1 876 884:24 kronor

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-03-26

Kommunstyrelsen

4. -resultatregleringsfonden för renhållning med 1
109 797:88 kronor.
Nämndernas verksamhetsberättelse för år 2018
godkänns.
_____
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Ekonomienheten
För kännedom:
Alla nämnder, förvaltningar och kommunala bolag
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1 Inledning
Detta är Lindesbergskommun

Fakta om Lindesberg
Här bor 23 575 personerpå en yta av
1 382,8km ² och är dentredje störstakommunen
i Örebrolän
De flestakommunensinvånarebor i någonav
vårafem störstatätorter
År 2018 var det 375 år sedanLindesbergfick sitt
stadsprivilegium

Lindesberg styrkor
Den vackraBergslagsnaturen
Boendet-härär billigt att leva och miljön
trygg ochrogivande
Varieradarbetsmarknad
medstoraoch små
arbetsgivare(privataoch offentliga) och
godachansertill arbeteoch utveckling
Godakommunikationer
Stort utbudav aktiviteteroch evenemang
Mycket godamöjligheteratt utöva idrott
och ”äventyrliga” utomhussporter(arenor
och anläggningar)
Bra utbildningsmöjligheter
Mycket rikt förenings-ochkulturliv
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Majoritetsföreträdarnas kommentar
Året som gått var ett valår där mycket av fokus legat på valarbetet samtidigt som vi tagit ansvar för
att verksamheterna ska fungera och utvecklas.
Vi har en ekonomi i balans!
Befolkningen fortsätter att minska vilket innebär utmaningar i framtiden. Minskade intäkter gör att
vi inte kan satsa fullt ut. Vi måste prioritera i våra verksamheter, då kraven kommer fortsätta öka.
Vi tror på vår kommun och utvecklingen kommer fortsätta, men i en mindre takt.
Socialförvaltningen har gjort ett fantastiskt jobb med att få balans i sin budget, det har varit många
tuffa beslut, som tyvärr drabbat en del väldigt hårt.
Att öka måluppfyllelsen i skolan är fortfarande vår prioritet, vi ser att det sakta går åt rätt håll. Men
vi måste höja tempot! Barn och ungdomar är vår framtid. Samtidigt som vi ser att ekonomin går
back i skolan så måste fokus ligga i att höja måluppfyllelsen.
Lovaktiviteterna var även i år väldigt uppskattade 11 891 deltagartillfällen totalt, och vi har även
kunnat ge alla ungdomar feriearbete.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har jobbar strategiskt och målmedvetet med att korta
handläggningstiderna för bygglov och detaljplaner och lyckats!
Men för att kommunen ska fortsätta utvecklas och växa så måste myndighetsutövningen fortsätta
sitta arbete och bli mera tillgängliga.
Att våra tre bolag fortsätter utvecklas och lyfter kommunen är en styrka. Vårt elbolag Linde Energi
fortsätter se möjligheter och tar fram nya projekt och belyser miljöaspekterna. Falab/Libo bygger
bostäder och förskönar staden, BELAB ser till att vi marknadsför oss via många aktiviteter och
besöksmål.
Näringslivet måste stärkas upp, i dialog och träffar, jobbar vi vidare för att hitta rätt forum och
arbetssätt. Utan ett starkt näringsliv klarar vi inte av att leverera det som efterfrågas. Under året har
det totalt startat 89 olika företag.
Tillsammans gör vi Lindesbergs kommun till en attraktiv kommun!
Ett stort tack till alla medarbetare, förtroendevalda för det fina arbete som utförts under 2018.

Irja Gustavsson

Jonas Kleber

Kommunstyrelsens Ordförande

Kommunstyrelsens vice Ordförande

.
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Årets verksamhet i korthet
Utbyggnadenav Björkhagaskolan
har färdigställtsoch tillbyggnadav
Brotorpsskolansamtnybyggnationav
Lindbackakolanhar påbörjats.
Nytt LSS boendehar byggtsoch
befintliga boendenhar utökatsmed
fler platser.

Linde Sports Camp genomfördesför
femteåret mednytt deltagarrekord.
Kulturskolanhar genomförtflera
konserter,teater-och
dansföreställningar.
Industritekniska programmethar
startatupp.

Ny biblioteksbuss har tagits i drift.

Kommunens hälsofrämjande arbete

har gott renomméoch sjukfrånvaron
minskar.

Nya lägenheterhar färdigställtsi
flyglarna på Strandskolanoch
byggnationenav ungdomslägenheter
har påbörjats.

Kompetensenhar stärkts genom
valideringoch kompetensutveckling
inom såvälomsorgsomskola.

Kommunens nya hemsida har
färdigställts.

Ny lärplattform har införts på
Lindeskolan.

Byggnationen av Hälsocenterhar
påbörjatsi samarbetemed Regionen.
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Årets ekonomi i korthet
Lindesbergs kommuns soliditet
inklusive pensionsskuld
14,01%
Soliditetenhar utvecklatspositivt underde
senasteårenmenbehöverstärkas
ytterligareför attöka det finansiella
handlingsutrymmeti framtiden

Verksamhetensnettokostnader utgör
97 %
av kommunensskatteintäkteroch
generellastatsbidrag

Årets resultat är

Lindesbergs kommun har investerat

+ 48,7 Mnkr

82 Mnkr

och det är 34 Mnkr bättreän vad som var
budgeterat.Det positivaresultatetberor
främstpå lägrepensions-och
lönekostnader

blandannati en ny biblioteksbuss,
laddstolpar,ny väg i Frövi, konstgräsplani
Frövi och ett flertal projekt inom trafik,
vatten-och renhållningsområdet
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100 kr som betalas i skatt till Lindesberg kommun under 2018 användes så här:

16%

16%
Taxor och
avgifter,16%
7%

Hyror ,7%
Bidrag,61%
Övriga intäkter,16%

61%

3%
3%

7%
Löner och sociala
avgifter, 58%

10%
Pensionskostnader,%
%
58%

13%

Anläggnings- och
underhållsmaterial,1
%

1%
5%
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2 Förvaltningsberättelse
Omvärldsanalys
I likhet med andra kommuner, myndigheter och företag är Lindesbergs kommun beroende av sin
omvärld. Det som händer i omvärlden påverkar förväntningar, behov och möjligheter i den
kommunala verksamheten.
Under 1990-talet började det stå klart att den demografiska utvecklingen kommer att ställa höga
krav på välfärden från 2015 och framåt. Hittills har dessa varningar inte resulterat i den försvagning
av ekonomin som förutspåtts. För kommunsektorns del beror det främst på den snabba ökningen av
intäkter som kommunerna, landstingen och regionerna haft. Men kommande period bjuder på
betydligt sämre förutsättningar. Att den svenska konjunkturen nu har passerat toppen framstår som
ett faktum. Detta innebär att BNP en tid kommer att öka svagare än den trendmässiga tillväxten.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) skriver nu ner prognosen för global BNP-tillväxt, vilket
innebär en svagare ökning av svensk export kommande år. I Sverige tycks byggboomen vara över
och SKL räknar med att bostadsbyggandet minskar under hela 2019. Detta är två huvudförklaringar
till svag svensk BNP-tillväxt 2019 och 2020.
Kommande år ligger det demografiska trycket kvar på en hög nivå. Om kostnaderna ökar i takt med
demografin till 2022 skulle kommunerna behöva genomföra åtgärder så som nya arbetssätt och
arbetsmetoder, motsvarande 31 miljarder, utan höjda statsbidrag.
SKL ser särskilt tre frågor som har stor betydelse för de långsiktiga möjligheterna att hantera
välfärdens utmaningar:
• Samsyn och samverkan mellan stat och kommunsektor. Det behövs bättre förutsättningar för
välfärdens utveckling och finansiering. En mer aktiv dialog mellan staten och kommunsektorn kan
skapa en samsyn kring utmaningar och förändringsbehov som gör det möjligt att komma överens
om gemensamma satsningar för långsiktigt hållbara förändringar – med ett gemensamt
ansvarstagande och utan statlig detaljstyrning.
• Ökad användning av ny teknik. En annan viktig lösning i pusslet för att klara den framtida
utmaningen är att förändra arbetssätt och arbetsmetoder genom att bland annat bättre nyttja ny
teknik och digitalisering. Med tanke på den förväntade ökningen av antalet invånare över 80 år är
möjligheten till digitala lösningar inte minst intressant inom äldreomsorgen. Om befintlig teknik
används på ett klokt sätt finns möjlighet att klara att ge fler brukare god omsorg med bibehållen
kvalitet även när det blir svårt att rekrytera nya medarbetare.
• Längre arbetsliv. De närmaste årens demografiska utmaningar kommer att ställa högre krav på ett
längre arbetsliv för att klara att finansiera och bemanna välfärden när andelen invånare som arbetar
annars skulle minska. Det senaste decenniets ökade sysselsättningsgrad kan till stor del förklaras av
en ökad sysselsättning i åldrarna 55–74 år. (SKL:s ekonomirapport december 2018)
Den svenska arbetsmarknaden utvecklas mycket starkt och tillväxten av nya jobb kommer att öka
under de närmsta två åren. Under 2019–2020 väntas omkring åtta av tio nya jobb gå till utrikes
födda, där huvuddelen av den lediga arbetskraften finns. Samtidigt sker en viss ökning av
arbetslösheten till 2020 på grund av att arbetskraften fortsätter att fyllas på med personer som till en
början står längre från arbetsmarknaden, varav många är nyanlända i Sverige. (Arbetsförmedlingens
arbetsmarknadsprognos, 12 december 2018).
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Kommunala investeringar stabiliseras på hög nivå
År 2017 ökade investeringarna med 10 miljarder kronor, eller 20 procent, den största ökningen på
mycket länge. I de kommunala budgetarna och planeras för en fortsatt hög investeringsnivå.
Prognosen och kalkylen utgår från kommunernas budget och plan men justeras ned något mer än
det historiska mönstret.
För åren 2020–2022 innebär det investeringar på i genomsnitt 12 procent av skatter och generella
bidrag. En ökad investeringsvolym innebär ökade driftskostnader som kommer att ta allt större
utrymme i kommunernas driftbudgetar.
Verksamhetsutvecklingen spretar iväg
Ökningstakten förväntas bli störst inom grundskolan och äldreomsorgen de närmaste åren. Den
verksamhet som förväntas minska mest påtagligt är flyktingmottagandet, vilket håller nere totalen.
Totalt uppgår volymökningen till drygt 5 procent fram till 2022.Det starka verksamhetstrycket de
kommande åren och svårigheten med att få tag i personal indikerar att verksamheterna måste drivas
annorlunda och mindre personal intensivt.
Lindesbergs kommun
Skatteintäkterna 2018 har varit högre än nettokostnadsutvecklingen vilket är ett positivt trendbrott
och även det finansiella målet uppnås. Trots det beräknas de kommande åren innebära stora
ekonomiska utmaningar med svagare skatteintäkter som ska räcka till mer välfärd i takt med ökade
behov utifrån den demografiska utvecklingen som gör att färre ska försörja fler.
Med ökat antal i yngre och äldre åldrarna och en lägre ökning av de i arbetsför ålder prognosticeras
arbetskraften kommande år inte räcka till för att tillgodose behoven inom offentlig sektor. För
Lindesbergs kommuns del innebär det större konkurrens om arbetskraft vilket i sin tur medför
ökade krav på ny teknik och nya arbetssätt.
Kommunens arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare har under året pågått med såväl
rehabiliteringsinsatser för minskad sjukfrånvaro som validering och kompetensutveckling. Andelen
tillsvidareanställd personal som arbetar heltid fortsätter att öka såväl som den genomsnittliga
sysselsättningsgraden vilket är ytterligare ett steg i att säkerställa bemanningen.
Utmaningarna under kommande år med finansiering, kompetensförsörjning och välfärdsteknik är
alla viktiga faktorer som går hand i hand och påverkar kommunens möjlighet att utföra kvalitativ
välfärd till medborgarna.
Befolkningen i Lindesbergs kommun ökade mellan år 2012–2016, men minskar för andra året i rad.
Födelsenettot och invandringsnettot var positivt medan inrikes flyttnetto var negativt. (Statistiska
centralbyrån).
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Kommunkoncernens organisation

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

Personalöversikt
Jag ser fram emot att gå till arbetet! Det påståendet är det som får högst poäng i medarbetarenkäten.
Det är en fantastiskt bra utgångspunkt för att skapa bästa möjliga arbetsmiljö i alla kommunens
verksamheter. Att aktivt arbeta för att skapa attraktiva arbetsplatser där medarbetarnas kunskaper
och erfarenheter tillvaratas och där det finns utrymme för lärande, förändring och utveckling är en
viktig del för kommunens totala utveckling. Varje medarbetare är en del i kommunens totala
uppdrag, en viktig kugge i helheten. Kompetensförsörjning är en av de största utmaningarna
kommunerna i Sverige står inför. Kan Lindesbergs kommun erbjuda tydliga, motiverande och inte
minst utvecklande uppdrag i kombination med bra arbetsmiljö med delaktighet så finns goda
förutsättningar att säkra kompetensförsörjningen i framtiden.
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Medarbetare i Lindesbergs kommun
Personalen i siffror

2018

2017

Avvikelse

Antal anställda

1 783

1 811

-28

- varav kvinnor

1 442

1 470

-28

341

341

0

- tillsvidareanställda

74,67

76,80

-2,13

- tidsbegränsat anställda

18,45

16,01

2,44

- timavlönade

6,88

7,19

-0,31

Genomsnittlig sysselsättningsgradtillsvidareanställda

92,9

92,6

0,3

- för kvinnor

92,2

91,9

0,3

- för män

96,3

95,6

0,7

Medelålder

46,2

46,2

0

43

59

-16

1 067,7

1 035,3

32,4

2161

2147

14

- varav män
Total arbetad tid i förhållande till
anställningsform i procent

Antal pensioneringar
Personalkostnader (mnkr)
Årsarbetare

Antalet tillsvidareanställda har minskat. Andelen heltider bland de tillsvidareanställda har ökat till
att nu vara 69%. Genomsnittlig sysselsättningsgrad har ökat till 92,9%. 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.
Hälsa och arbetsmiljö
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. Arbetet kan alltid utvecklas men vi behöver också vara medvetna om att kommunen
själv inte äger arbetet. Den aktiva samverkan som behövs mellan företagshälsovård,
specialistsjukvård, vårdcentraler och inte minst Försäkringskassan innebär en fortsatt utmaning.
Förändringar i lag och avtal påverkar också i vilken omfattning vi som arbetsgivare kan vara en
aktör som snabbt och smidigt kan agera för bästa återgång i arbete för medarbetaren.
Att finna orsaker till den ökade ohälsan bland yngre kvinnor är en prioriterad fråga i hela riket. Då
Lindesbergs kommun är kvinnodominerad så är det extra viktigt att arbeta alltmer förebyggande
gällande arbetsmiljö för att motverka trenden med ökad ohälsa. Kostnaden för sjuklön uppgick till
14,3 miljoner 2018 och drygt 2 miljoner 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.
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Sjukfrånvaro i förhållande till
total ordinarie arbetstid, %

2018

2017

Avvikelse

Totalt för alla arbetstagare

5,20

4,92

0,28

-varav kvinnor

5,93

5,50

0,43

-varav män

2,74

2,93

-0,19

Personer upp till 29 år

5,31

4,60

0,71

-varav kvinnor

6,36

5,86

0,5

-varav män

2,89

2,07

0,82

Personer mellan 30–49 år

4,84

4,77

0,07

-varav kvinnor

5,63

4,98

0,65

-varav män

2,16

2,66

-0,5

50 år och äldre

5,55

5,40

0,15

-varav kvinnor

6,09

5,87

0,22

-varav män

3,37

3,86

-0,49

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

43,32

46,77

-3,45

-varav kvinnor

45,04

48,87

-3,83

-varav män

28,9

27,11

1,79

Sjukfrånvaro i förhållande
total ordinarie arbetstid, %

Sjukfrånvaro

Varav långtidssjukfrånvaro

Barn- och
utbildningsförvaltningen

4,83

42,25

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bergslagen

6,56

60,09

Kommunledningskontoret

6,51

49,49

Socialförvaltningen

5,77

41,40

Tillväxtförvaltningen

2,26

46,24

Totalt

5,20

43,32

Samarbetet med regionen kring gemensam grundläggande arbetsmiljöutbildning för chefer och
skyddsombud innebär att utbildning finns tillgänglig 5–6 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 Barn- och utbildningsförvaltningen haft genomgång
av samverkansavtalet för alla chefer och skyddsombud, i syfte att öka kunskapen och förbättra
förutsättningarna för aktivt arbetsmiljöarbete på alla nivåer. Arbetsmiljöverket har under 2018 gjort
en riktad tillsyn i hela riket i riktningen vård och omsorg. Besöken i flera verksamheter i Lindesberg
har inneburit förslag på åtgärder för att tydliggöra och komplettera delar i nuvarande
arbetsmiljöarbete.
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Alla inspektioner som Arbetsmiljöverket gör innebär ofta förslag på åtgärder som kompletterar och
tydliggör det arbetsmiljöarbete som redan utförs. En mycket bra grund för att utveckla.
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.
Att jobba med rekrytering är en mycket liten del av att arbeta med kompetensförsörjning. Att tro att
en annons när en tjänst är vakant ska räcka för att kommunen ska kunna bemanna kontinuerligt,
gäller inte längre. Det krävs att tänka lika som med hälsofrämjande arbete. Många olika delar som
kompletterar varandra kan tillsammans göra att kompetensförsörjningen kan tillgodoses i alla
kommunens verksamheter. Att arbeta med kompetensförsörjning kräver mod och helhetstänk.
Både intern och extern personalomsättning har minskat under 2018, även omsättningen av chefer
har minskat. Totalt gjordes 323 annonser för kommunen. Valideringsarbetet för
undersköterskekompetens har fortsatt och nu har också validering för kockkompetens inletts.
Arbetet med att öka andelen heltider har fortsatt inom Kommunals avtalsområde. Heltider i högre
omfattning kommer vara till stor fördel i kommunens behov av kompetens framöver.
Under 2018 har planering för ökad flexibilitet i förmånen att kunna välja motionspeng istället för
motionstimme skett. Förslag om att kunna erbjuda motionspeng har kommit från våra fackliga
organisationer samt från flera ledningsgrupper. Att kunna erbjuda antingen eller ses som
rekryteringsfrämjande och hälsofrämjande vilket ökar attraktionskraften hos arbetsgivaren.
Kommunen har också infört möjligheten att som medarbetare kunna teckna sig för en förmånscykel.
113 medarbetare har beställt vid första tillfället som erbjöds under september. Erbjudandet
återkommer varje halvår och ses vara både miljö-, attraktions- och hälsofrämjande.
Pensionsavgångar

2019–2023

2024–2028

Totalt

Administrativ personal

17

22

39

Chefer

10

17

27

Socialt/kurativt arbete

8

5

13

Skola och barnomsorg

78

80

158

-varav lärare

31

39

70

-varav förskolelärare

23

21

44

-varav fritidspedagog

2

4

6

-varav
specialpedagog/lärare

8

1

9

Vård och omsorg

86

114

200

-varav sjuksköterskor

8

12

20

-varav undersköterskor

45

67

112

Kök/måltid

7

15

22

-varav kock

3

10

13

14

Knappt 500 medarbetare beräknas gå i pension de närmsta 10 åren. Kommande ändringar gällande
pensionsålder planeras och kan då bli att förskjuta vår prognos några år. Det blir allt viktigare att
arbeta långsiktigt med kompetensförsörjning och få nuvarande medarbetare att vilja vidareutbilda
sig, planera för pensionsavgångar i god tid och hela tiden skapa kontakter med potentiella
kandidater.
Gemensamt för de som kommunen behöver är att de har en stor marknad att välja på. Det som kan
vara avgörande 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.
Jämställdhet
Arbetet med icke diskriminering handlar om våra grundläggande attityder och värderingar. Alla
medarbetare i 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 förhållandevis låg sjukfrånvaro bland medarbetarna.
Av kommunens arbete under 2018 presenteras nedan några konkreta delar:







Utvecklat arbete med kompetensbaserad rekrytering har genomförts i syfte att öka
kunskapen att ha en diskrimineringsfri rekrytering. Fackliga organisationer har erbjudits
utbildning under 2018, och chefer har det som en del i sin grundläggande introduktion.
Kommunen och Länsstyrelsen i Örebro län samarbetar i jämställdhetsarbetet och kring
antagen ”Örebro läns strategi för jämställdhet 2017–2020”. Den har fokus på de
jämställdhetspolitiska målen som handlar om att kvinnor och män ska ha samma makt att
forma samhället och sina egna liv. Grundläggande chefsutbildning och flera seminarier har
genomförts i samverkan under året. Kommunövergripande ledningsgrupp har genomfört
dialog med representanter för Länsstyrelsen för att planlägga kommande insatser för åren
2019–2020 gemensamt.
Rutin vid kränkande särbehandling och sexuella trakasserier har uppdaterats utifrån inkomna
synpunkter från olika verksamheter. Handlingsplan för säkerställande av metodutbildning
för handläggare som handhar utredningsarbete kopplat till upplevd kränkning har upprättats
och till stor del genomförts under 2018.
Genomsnittlig sysselsättningsgrad inom Lindesbergs kommun har ökat till 92,9 %. Andelen
heltidsanställningar är 69%.
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Lönekartläggning har genomförts 2018.
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 2018 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.

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

Kommunens resultat 2018 är 48,7 Mnkr, vilket överstiger det budgeterade resultatet med 34 Mnkr.
Per den sista juni 2018 visade kommunen ett positivt resultat på 42 Mnkr. Helårsprognosen i
delårsrapporten var 19,8 Mnkr. De främsta orsakerna till budgetavvikelsen och helårsprognosen är
att det under året har kommit stora intäkter från migrationsverket för ansökningar som gjorts främst
under 2016 och 2017, samt lägre pensions- och lönekostnader. Jämfört med 2017 är resultatet en
förbättring med 12,5 Mnkr. Avvikelserna mot budget och helårsprognosen de tidigare åren beror bla
på intäkter av engångskaraktär från Migrationsverket samt sålda tomter.
Nämnderna visar på ett överskott med 0,1 Mnkr mot budget per sista december. Per den sista juni så
visade nämnderna en negativ avvikelse mot budget med 0,4 Mnkr.
Socialnämnden visar ett överskott mot budget med 5,8 Mnkr och kommunstyrelsens verksamheter
visar ett underskott med 1,5 Mnkr mot budget och barn- och utbildningsnämnden visar ett
underskott med 4,5 Mnkr mot budget. I varje nämnds verksamhetsberättelse finns förklaringar och
analyser till avvikelserna.
Årets resultat i relation till skatteintäkter och statsbidrag utgör 3 procent. Kommuner med en
minskande befolkning samt stora investeringsbehov behöver uppnå ett resultat med minst 3–4
procent för att klara av att leva upp till en långsiktig god ekonomisk hushållning. Samtidigt som
2018 visade på ett bra resultat, så är det viktigt att beakta att kommunens planerade investeringsnivå
framöver kommer att kräva betydligt större resultat, för att klara likviditeten och undvika lån.
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Koncernen redovisar ett resultat på 108,5 Mnkr, det överstiger helårsprognosen med 79,1 Mnkr. Det
positiva resultatet beror bland annat på försäljning av fastigheter. Resultatet för koncernen per den
sista juni var positivt och uppgick till 73,9 Mnkr. Helårsprognosen för koncernen var ett positivt
resultat med 29,1 Mnkr.

Skatte- och kostnadsutveckling
Kommunens nettokostnadsandel visar hur stor del av skatteintäkterna och den
kommunalekonomiska utjämningen som täcker de löpande kostnaderna i verksamheten. Det
finansiella målet för 2018 är att verksamhetens nettokostnader inte får överstiga 99 procent av
skatter, utjämning och generella statsbidrag. Nettot av intäkterna och kostnaderna visar att 97
procent av skatteintäkterna togs i anspråk under 2018. Det innebär att det finansiella målet är
uppnått år 2018 och har så varit de senaste fem åren.
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Skatteintäkterna och generella statsbidrag ökade under året med 2,6 procent eller 36,5 Mnkr och
nettokostnadsutvecklingen ökade med 2 procent eller 27,3 Mnkr. Att nettokostnadsökningen är
lägre år 2018 än skatteintäktsökningen är positivt då nettokostnadsutvecklingen har varit högre än
skatteintäktsutvecklingen i ett flertal år. När nettokostnadsutvecklingen är högre än
skatteintäktsutvecklingen leder det till att ekonomin urholkas på längre sikt.

De totala driftsintäkterna som kommunens verksamheter får in genom exempelvis avgifter, taxor,
bidrag eller försäljning har minskat med 15,3 Mnkr eller 4 procent. Erhållna bidrag har minskat
med 21,8 Mnkr, främst på grund av minskade bidrag från Migrationsverket.
Intäktsutveckling, Mnkr

2018

2017

Taxor och avgifter

57,6

57,6

0,0

0%

Hyror

25,1

24,4

0,7

3%

Bidrag

225,6

247,4

-21,8

-9%

59,8

54,0

5,8

11%

368,2

383,5

-15,3

-4%

Övriga intäkter
Verksamhetens intäkter

Förändring

Förändring i %

Verksamhetens driftkostnader har ökat med 10,4 Mnkr eller 0,5 procent. Den enskilt största
kostnaden i kommunen är personalkostnader, som är ca 60 procent av den totala driftkostnaden.
Personalkostnaderna har ökat med tre procent under 2018, som avser de allmänna löneökningarna.
Ökningen med 6 Mnkr för anläggnings- och underhållsmaterial beror på att det har skett inköp av
datorer under året för att minska leasingkostnader i framtiden.
Kostnaderna för köp av huvudverksamhet har minskat med 5 procent eller 11,1 Mnkr. Det är en
följd av det minskade antalet ensamkommande barn så behovet av verksamhet har minskat och den
verksamhet som finns kvar drivs i egen regi.
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.
Kostnadsutveckling
Mnkr

2018

2017

Förändring

Förändring i %

1 018,9

993,3

25,6

3%

Pensionskostnader

86,5

88,4

-2,0

-2%

Anläggnings- och
underhållsmaterial

11,2

5,2

6,0

215%

Köp av
huvudverksamhet

234,0

245,1

-11,1

-5%

Lokal- och markhyror

176,9

174,3

2,7

2%

Lämnade bidrag

60,0

57,4

2,7

5%

Förbrukningsmaterial
och inventarier

50,9

50,6

0,3

0%

128,8

142,5

-13,8

-9%

1 767,2

1 756,8

10,3

0,5%

Löner och sociala
avgifter

Övriga
tjänster/kostnader
Verksamhetens
kostnader

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. I kommunens kortfristiga skulder för 2018 (totalt
cirka 264 Mnkr) ingår en semesterlöneskuld på cirka 53 Mnkr som troligen inte kommer att
omsättas under det närmaste året. Exklusive semesterlöneskulden så uppgår årets kassalikviditeten
till 173 procent. Den lägre kassalikviditeten 2018 jämfört med 2017 beror främst på att de
kortfristiga skulderna är högre 2018.

Kommunens likvida medel var 235 Mnkr vid årets slut, det är en marginell ökning sedan 2017. Att
ökningen inte är större trots bra resultat beror bla på att det har varit stora investeringar under 2018
som har betalats med likvida medel och inte upplåning.
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Bolagens likvida medel var 225 Mnkr per sista december 2018, det är en ökning under året med 115
Mnkr.

Låneskuld och borgensåtaganden
Kommunens långfristiga låneskuld per sista december 2018 uppgår till 12,8 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.
Kommunkoncernens långfristiga låneskuld har ökat med 252 Mnkr år 2018 i jämförelse med 2017.
Koncernens totala låneskuld är 1 842 Mnkr.

Kommunens samlade borgensåtaganden uppgår år 2018 till 2 004,6 Mnkr, en ökning med 383
Mnkr, i jämförelse med 2017.De senaste fyra åren har borgensåtagandet ökat med 586 Mnkr.
Ökningen av borgensåtaganden har skett till Kooperativa Hyresrättsföreningen Riksbyggen och det
kommunala fastighetsbolaget Fastigheter i Linde AB.
Av beloppet avser 1 829,2 Mnkr åtaganden mot kommunens egna bolag. 162,1 Mnkr mot
bostadsrättsföreningar, 7,5 Mnkr mot Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen och 5,8 Mnkr mot
andra föreningar.
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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. Den risk som finns idag är främst åtagandet mot föreningar, Brf
Senioren.
Soliditet
Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Den visar hur stor del
som finansieras med eget kapital. Ju högre soliditet, desto lägre är skuldsättningen i kommunen.
Soliditeten påverkas av två faktorer: årliga resultatet och förändringen av tillgångar. För att få med
de pensionsförpliktelser med löneskatt som finns utanför balansräkningen, används måttet soliditet
inklusive pensionsförpliktelser. Det ger en bättre bild av kommunens totala långsiktiga finansiella
handlingsutrymme. Kommunens soliditet har utvecklats positivt de senaste åren vilket medför att
kommunens egna kapital täcker pensionsskulden. Soliditeten för kommuner som även de är
lågpendlingskommun nära större stad så hade de en soliditet på 12,1 procent år 2017, snittet i riket
ligger på 25,6 procent år 2017.

Investeringar
Den samlade investeringsvolymen för 2018 uppgick till 82,3 Mnkr. Av den beviljade årsbudgeten
på 98,7 Mnkr (inklusive ombudgetering från 2017) har 83 procent använts. Att 83 procent har
förbrukats under året är betydligt högre än de senaste åren, då nivån har legat mellan 45–60 procent.
Med utgångspunkt att årets resultat når upp till det finansiella målet ligger årets investeringsvolym
trots det för högt för att kommunen skall klara av det på en långsiktig hållbar nivå. I ett långsiktigt
perspektiv är det viktigt att investeringsvolymen inte överstiger årets resultat plus årets
avskrivningar för att kommunen inte skall behöva finansiera investeringarna genom lån. Utifrån
Budget 2019 Plan 2020–2021 för investeringar så behöver det finansiella målet höjas för att klara
investeringsvolymerna utan att behöva låna till investeringarna.
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De största enskilda projekten som avslutades under 2018 är en Ny väg i Frövi N: a Bangatan, ny
biblioteksbuss, två nya lekplatser i Lindesberg, konstgräsplan i Frövi.
Ett annat viktigt mått vid analys av investeringsnivåerna är självfinansieringsgraden. Den mäter hur
stor andel av investeringarna som kan finansieras med de skatteintäkter som återstår när den
löpande driften är finansierad. En självfinansieringsgrad på 100 procent innebär att kommunen har
skattefinansierat samtliga investeringar som är genomförda under året och att kommunens
handlingsutrymme förstärks. Under 100 procent tvingas kommunen låna pengar.
Kommunen har inte upptagit några lån under 2018 för investeringarna som är gjorda trots att
självfinansieringsgraden är 83 procent, det innebär att likviditeten minskar på långsikt om
självfinansieringsgraden fortsätter att vara under 100 procent. Jämfört med andra liknande
kommuner och riket så ligger Lindesbergs kommuns självfinansieringsgrad på samma nivå.
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Pensionsförpliktelser
Lindesbergs kommun har avsatt 89 Mnkr i balansräkningen för pensioner till anställda och 17 Mnkr
till förtroendevalda. Pensionsförpliktelser utanför balansräkningen (ansvarsförbindelsen) uppgår till
537,5 Mnkr. Ansvarsförbindelsen har minskat med 29,7 Mnkr mellan 2017 och 2018.
Pensionsförpliktelserna har inte försäkrats bort.

23

Styrmodell
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 kommunalförbund
enligt Kommunallagen och ansvarar också för att den interna kontrollen fungerar i kommunen.

God ekonomisk hushållning
Enligt Kommunallagen ska kommunen i sin budget fastställa mål och riktlinjer för verksamheten,
samt finansiella mål med betydelse för god ekonomisk hushållning. Finansiella mål behövs för att
betona att ekonomin är en begränsning för i vilken omfattning verksamheten kan bedrivas.
Balanskravet ska vara uppfyllt, vilket innebär att kostnaderna inte får överstiga intäkterna. De
finansiella målen ska bidra till att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare
generation förbrukat. Verksamhetsmålen ska bidra till att verksamheten bedrivs på ett
kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.
Balanskravet
Årets ekonomiska resultat uppgår enligt resultaträkningen till 48,7 Mnkr och balanskravet är
därmed uppfyllt:





Årets resultat 48,7 Mnkr
Avgår realisationsvinst vid försäljning av bilar 0,4 Mnkr
Avgår realisationsvinst försäljning mark 2,2 Mnkr
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 46,1 Mnkr

24

Generelltbrukarett resultatmed 2 procentbetraktassom god ekonomiskhushållning.Syftet med2
procents-måletvar från början att sektornsom helhetskulle klara av att finansierasamtliga
investeringarmed skatteintäkter,statsbidragoch utjämningutanatt öka skuldsättningsgraden.
Varje
kommunsmål berordock på lokala förutsättningarsåsom investeringsbehov
och soliditetsnivå.
Kommunermed en minskandebefolkningsamtidigtsom storainvesteringsbehov
föreligger behöver
uppnåett resultatmellan 3–4procentför att klara av att leva upp till en långsiktig god ekonomisk
hushållning.Kommunensfinansiellamål är att verksamhetensnettokostnader
inte får överstiga99
procentav skatter,utjämningoch generellastatsbidrag.År 2018blev utfallet 97 procent,såmålet
uppnåddes.
Sammanfattandebedömning av måluppfyllelse
Varje inriktningsmålutvärderasav ett antal indikatorer.Bedömningenav måluppfyllelsengörs
utifrån en sammanvägning
av indikatorernasresultat.Ett mål ansesvara helt uppnåttom samtliga
indikatorerhar helt uppnåttmålvärde.För de mål som ansesvaradelvis uppnåddakan de bedömas
att de vägeröver åt det positiva beroendepå indikatorernasresultat.Lindesbergskommunhar
delvis uppnåttsamtligainriktningsmål. Fyra av indikatorernagår inte att mäta.En hög
måluppfyllelseindikerarpå att verksamhetenbedrivspå ett ändamålsenligtsätt.
Symbolförklaring:
Målvärdetär uppfyllt
Målvärdetär delvis uppfyllt
Målvärdetär inte uppfyllt
Målvärdethar inte kunnatmätas

3 Måluppfyllelse
Medborgarna upplever bra kommunal servicemed kvalitet
Hög kvalitet är ledordi den kommunalaverksamheten.
Det innefattaratt verksamhetenskabedrivas
effektivt så att medborgarnafår bästamöjliga kvalitet till lägstamöjliga kostnad.
Måluppfyllelse
Målet bedömsvaradelvis uppnått.Resultatetfrån den externaservicemätningen
visar att målvärdet
för svarpå e-postoch telefoni inte nås.Resultatetför tillgänglighetvia telefon ligger dock som
förväntatom manjämför medandrakommunersom ocksåhar en traditionell växelfunktion.Detär
vanligareatt få bättreresultatom manhar ett kontaktcentersomsvararpå frågor via telefonoch epostdirekt, eftersomdet är i vidarebefordranav telefonsamtaloch e-postsom kvalitet tappas.
Målvärdetför bemötandenåsinte. Det berorfrämstpå att mätmetodenför bemötandehar gjorts om,
vilket gör att medelvärdetför samtligakommunersom genomförtmätningenhar sjunkit. I
jämförelsemed andrakommunerligger Lindesbergskommunsresultatlägre.Kommunens
webbinformationtill medborgarna,vilken visar hur lätt det är att hitta information på kommunens
webbplats,visar på en tydlig ökning jämfört med tidigareår, vilket berorpå att en ny webbplats
lanseradesi juni 2018.
Nöjd-Kund-Lindesbergsom bestårav nöjdhetsenkäterna
för hemtjänst,särskilt boende,samt
grundskolaårskurs5 och 8, uppnårmålvärdet.För vård och omsorgvisar resultatethögreresultat
än föregåendeår och hemtjänstfår högreresultatän särskiltboende.Eleveri årskurs5 visar högre
resultatän eleveri årskurs8. Inget av resultatenvisar någrastörrekönsskillnader.
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Indikatorer

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

Andel av de som skickar
in en enkel frågavia epostsomfår svar inom
två arbetsdagar(%)

83%

94%

88,3%

Andel av de som tar
kontaktmed kommunen
via telefonsom får ett
direkt svar på en enkel
fråga(%)

47%

65%

72,31%

Andel av de som via
telefonställt en enkel
frågasom uppfattaratt de
fått ett gott bemötande
(%)

78%

99%

78,79%

Kommunens
webbinformationtill
medborgarna
(Informationsindex,%)

83%

85%

97,65%

NKL (Nöjd-kundLindesberg,%)

87%

87%

100%

Lindesberg kommun är en attraktiv arbetsgivare
Lindesbergskommunär en stor och viktig arbetsgivaresom erbjudermångaarbetstillfällenbådeför
boendei kommunenoch inpendlarefrån andrakommuner.Genomatt attrahera,rekryteraoch
utvecklakompetenshar vi personalsom mår bra och gör att vi når en högremåluppfyllelseoch
därmedlevererarservicemed god kvalitet till medborgarna.
Måluppfyllelse
Målet bedömsvaradelvis uppnått.Resultatetför heltidsanställningaruppfylls. Resultatetför
sjukfrånvarooch från medarbetarenkäten
når inte målvärdet.
Bådeheltidsanställningaroch tillsvidareanställningarär viktiga faktorer för att säkerställa
kompetensförsörjning.
En ökning har skettav genomsnittligsysselsättningsgrad
bådeför kvinnor
och män.Att systematisktarbetamedökningarav sysselsättningsgrad
samtminskasjuktalenär en
mycketviktig jämställdhetsfråga.
Lindesbergskommunhar en låg sjukfrånvaroi förhållandetill
riket. Det bedömsvaraen viktig faktor för att öka attraktivitetenatt arbetai kommunens
verksamheter.Bekymmersamtatt kvinnor upp till 29 år har hög sjukfrånvaro,vilket helariket
brottasmed,tillika Lindesbergskommun.
Båderesultatetpå medarbetarenkätens
frågaom kunskapom verksamhetens
mål och uppföljning,
samtfråganom att se fram emotatt gå till arbetetnår inte målvärdet
.
Indikatorer

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

Andel tillsvidareanställda
medheltidsanställning(%)

69%

65,5%

105,34%

Andel medarbetaremed
tillsvidareanställning(%)

74,7%

86%

86,86%

Sjukfrånvarohos
medarbetare(%)

5,2%

5%

96%
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Indikatorer

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

Resultati
medarbetarenkätens
fråga
om uppföljning och
utvärderingav enhetens
mål (poängav 5, avser
bådekommunoch
koncern)

3,9

4,2

92,86%

Resultati
medarbetarenkätens
fråga
om att sefram emot att gå
till arbetet(poängav 5,
avserbådekommunoch
koncern)

4,1

4,4

93,18%

I Lindesbergskommun finns ett kultur-och föreningsliv för alla
Lindesbergskommunstraditioner,historia och kulturutbudgör kommunenunik. Det bredautbudet
av kultur-och föreningsverksamhet
ökar attraktivitetenoch bidrar till en levandekommunoch
socialhållbarhet.
Måluppfyllelse
Målet bedömsvaradelvis uppnått.Antalet biblioteksbesökär en ökning från föregåendeår, mennår
inte målvärdet.Bibliotekeni Lindesbergskommunhar de senasteårenhaft myckethöga
besökssiffror,avsevärthögreän genomsnitteti Sverigeoch Örebrolän. Under2018 har ett projekt
startatsför att nå fler besökare,delsgenomatt i framtidenerbjudnameröppnabibliotek och dels
genomatt nå nya besökaremed hjälp av uppsökandearbete.
Antal deltagandebarn i kultur i skolanoch förskolannår totalt settinte målvärdet.Antal deltagarei
kultur i förskolanöverstigermålvärdet,medanantaldeltagarei kultur i skolanunderstiger
målvärdet.Fördelningenmellanpojkar och flickor i fördelningenav deltagartillfälleni
föreningslivetnår inte riktigt målvärdet.
Indikatorer

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

Antal besöki kommunens
bibliotek inklusive
bokbussen
(antal/invånare)

9,8 st

11,9 st

82,35%

Andel deltagandebarni
kultur i skolanoch i
förskolan(vissaårskurser
erbjudsårligen),(andelav
förskolebarnoch eleveri
åk F-9)

15%

21 %

71,43%

Fördelningav andelen
deltagartillfällenför
pojkar och flickor
(aktivitetsbidrag),
(andelenpojkar visas)

55%

54%

101,85%
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Lindesbergskommunär attraktiv för nya och befintliga företag
Genomett levandenäringsliv skapaslångsiktig hållbartillväxt som är avgörandeför kommunens
utveckling.Ett prestigelöstförtroendemellan företagare,tjänstepersoner
och politiker är
betydelsefullt.God tillgänglighetoch servicefrån kommunensalla verksamheterär viktigt för
företagensutveckling.
Måluppfyllelse
Målet bedömsvaradelvis uppnåttoch vägeröver mot det positiva.När det gäller företagarnas
nöjdhetvisar Nöjd-Kund-Indexsom mäterföretagensnöjdhetmed kommunens
myndighetsutövninginom områdenabrandskydd,bygglov, markupplåtelse,miljö- och hälsoskydd,
livsmedelskontrollsamtserveringstillståndpå en minskningfrån åretinnan.Bemötande,
rättssäkerhetoch informationfår högstresultat.Störstaförbättringsområdena
är effektivitet och
tillgänglighet.För myndighetsområden
får brandskyddoch livsmedelskontrollhögstresultat.Störst
utvecklingsområdeär bygglov, menresultatetharförbättratssenastemätningarna.Om man äventar
in privatpersoneroch övriga blir resultatetbetydligt högre.Resultateti enkätenom Svenskt
Näringslivsföretagsklimatvisar på ungefärsammaresultatsom 2017,men i rankningenhar vi
tappat23 placeringar.Antal nystartadeföretagnår inte målvärdet,menär i nivå medresultatetför
liknandekommuner.Bolagsverketsstatistik över startadeoch avslutadeföretagvisar på att antalet
registreradeföretagökat, vilket främstberorpå att antaletavslutadeföretagvarit färre än antalet
startade.
När det gäller mark och tomternåsmålvärdetför tillgänglig industrimarkoch planlagdatomterför
flerbostadshus.
Dessutommarknadsförkommunenett 50-tal ledigasmåhustomter,där de flesta
finns på mindreorter i kommunen.
Indikatorer

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

Nöjd-Kund-Indexi SKLundersökningenInsikt
(index av 100)

66

68

97,06%

Företagsklimatenligt
SvensktNäringslivs
enkätdel(rankingav 290
kommuner)

Placering228

Placering175

69,71%

Antal nystartadeföretag
(antalper 1000 invånare).

3,7 st

4,5 st

82,22%

Planlagdoch
oexploateradindustrimark
somständigtfinns
tillgänglig per år närade
mestefterfrågandeorterna
(antalha)

22

10 ha

220%

Antal avstyckadeoch
klara villatomter som
finns tillgängliga per år
främsti de mest
efterfrågadeorterna

50

20 st

250%

Antal planlagdatomter
för flerbostadshussom
finns tillgängliga per år
främsti de mest
efterfrågandeområdena

3

2 st

150%
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Lindesbergskommun är attraktiv för invånare, turister och andra besökare.
Lindesbergskommuntar fastapå sin strategiskaplaceringi regionenför att varaen attraktiv
kommunatt bo och leva i. Aktuella översiktsplaneroch en god planberedskap
för byggandei hela
kommunenskafinnas.Tillgång till bostäder,grönområdenoch kommunikationerär viktig.
Besöksnäringen
är betydelsefullför kommunensattraktivitetoch den lokala ekonomin.
Måluppfyllelse
Målet bedömsvaradelvis uppnått.Målvärdetför antalbesökandepå destörstaturistmåleni
kommunenär inte helt uppnåttsamtantal gästnätterär uppnått.Målvärdetför nya lägenheteroch
småhusnåsinte. Befolkningeni Lindesbergskommunminskadeoch når inte målvärdet.
Befolkningsminskningenberorpå ett negativtinrikes flyttningsnetto,samtidigtsom
invandringsnettotinte ökatlika mycketsom föregåendeår.2018hadekommunenett
födelseöverskottmed 31 personer.
Indikatorer

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

Antal invånare

23575 st

24100 st

97,82%

Antal gästnätter(tusental)

103

91 t st

113,19%

Antal besökarepå utvalda
turistmåli kommunen
(tusental)

270

310 t st

87,1 %

Antal nya lägenheteroch
småhusfrämsti de mest
efterfrågadeorterna

12

50 st

24%

Medborgarna upplever att de är delaktiga i kommunensverksamheter
Delaktighetoch inflytandeär grundläggandeför socialhållbarhet.Att Lindesbergskommun
möjliggör för medborgarnaatt påverkasin livssituationär viktigt.
Måluppfyllelse
Målet bedömsvaradelvis uppnått.Målvärdetför antaletmedborgardialoger
är uppnått.Det är
främsti ärendenkoppladetill fysisk planeringsom medborgardialoggenomförts.Nöjd-InflytandeLindesbergvisar resultateti nöjdhetsundersökningar
för områdenahemtjänst,särskiltboende,samt
eleveri årskurs5 och 8 i frågor som handlarom delaktighetoch inflytande.Det totala resultatet
visar på en förbättringjämfört medår 2017.Störstförbättringsområdeinom hemtjänstoch särskilt
boendeär möjlighet att framförasynpunkter/klagomål,där det ocksåfinns en stor könsskillnaddå
kvinnor är mer nöjda än män.Högstresultatfår fråganom hänsyntastill åsikteroch önskemål.
Resultatetför eleveri årskurs5 är högrei förhållandetill resultateti årskurs8.
ResultatetNöjd-Inflytande-Indexfrån medborgarundersökningen
går inte att redovisa,då
undersökningeninte genomfördes2018
Indikatorer

Utfall

Nöjd-Inflytande-Indexfrån
medborgarundersökningen
(index av 100)
Antal medborgardialoger
(antalärendeni KS/KF)
NIL (Nöjd-InflytandeLindesberg,%)

Målvärde

Måluppfyllelse

42%

5

4 st

125%

69%

75%

92%
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Lindesbergskommun har en hållbar ekologisk utveckling
Lindesbergskommunskavaraen förebild i arbetetmedatt ha en hållbarekologiskutveckling
genomatt minskasin klimatpåverkan.
Måluppfyllelse
Målet bedömsvaradelvis uppnått,men två av indikatorernahar inte gått att mäta.Målvärdetför
ekologiskalivsmedelär uppnåttoch resultatetvisar på en stadigtuppåtgående
trendsom bibehållits
under2018.Koldioxidutsläppför kommunenstjänsteresorvisar på ungefärsammanivåersom förra
året.Vid varje byte av bilar i kommunensbilpark väljs hybridbilar, vilket bordeleda till att
koldioxidutsläppenminskar.Att det inte gör det berorpå att bilanvändandetökat underde senaste
åren.
Det går inte att redovisautfall för energianvändning
i kommunenslokaler i förhållandetill
målvärdet,eftersomdet måttetinte redovisaslängre.Målvärdetför antalresormedkollektivtrafik
går inte att redovisa,eftersomuppgiftersaknasför år 2017.
Indikatorer

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

Andel ekologiska
livsmedel(%)

34%

34%

100%

Koldioxidutsläppför
kommunenstjänsteresor
(ton CO2)

470

415 ton

86,75%

Energianvändningi
kommunenslokaler,
inklusive verksamhetsel
(kWh/m2)

168 kWh/m2

Antal resormed
kollektivtrafik
(kommunengeografiskt,
tusental)

885 t st

Barn och unga gesen bra och trygg start i livet
Livsvillkor och levnadsvanorunderbarn-och ungdomsårenhar stor betydelseför hälsanunderhela
livet. FN:s allmännaförklaring om de mänskligarättigheternaoch FN:s konventionom barnets
rättigheter(barnkonventionen)ska genomsyrakommunensalla verksamheter.
Måluppfyllelse
Målet bedömsvaradelvis uppnått.Barnfattigdomsindexsom visar andelbarni ekonomisktutsatta
hushålluppnårinte målvärdetoch har ökat jämfört medde två föregåendeåren.Lindesbergs
kommunhar en högrenivå än båderegionenoch riket, där resultatetligger på sammanivå som
tidigareår. Barn med utländskbakgrundfinns i myckethögregradi ekonomisktutsattahushållän
barnmed svenskbakgrundoch det är ocksåden gruppensom ökat. Resultatetför upplevdtrivsel
och tryggheti grundskolanuppnårinte målvärdet,men visar ungefärsammaresultatsom
föregåendeår. Trygghetvisar genomgående
högreresultatän trivsel och det är ingenstörreskillnad
mellanårskurs5 och 8.
Indikatorer

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

Barnfattigdomsindex,
andelbarn i ekonomiskt
utsattahushåll(%)

18,5%

15,5%

80,65%
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Indikatorer

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

Upplevdtrivsel och
tryggheti grundskolan
(%)

91,1 %

100%

91,1 %

Medborgarna har tillgång till utbildning som ger goda möjligheter till egen
försörjning
En genomfördutbildning är en grundläggandeförutsättningför att vara en aktiv
samhällsmedborgare
med egenförsörjning och ävenen avgörandefaktor för en god och jämlik
hälsa.Det livslångalärandetsträckersig i Lindesbergskommunfrån förskolornatill
vuxenutbildningenoch syftar till att rustaalla eleverför fortsattastudier,arbeteeller
entreprenörskap.
Måluppfyllelse
Målet bedömsvaradelvis uppnått,men vägeröver mot det positiva.Andelenungdomarsom arbetar
eller studerartvå år efter gymnasiethar ökat markantför andraåret i rad och överstigermålvärdet.
Det kan främstförklarasmedatt ungdomsarbetslösheten
minskatunderde senasteåren.Andel
ungdomarsom studerarvidareefter gymnasiethar minskatnågotjämfört med föregåendeår, men
ökadekraftigt åretinnan.Män är i högreutsträckningetableradepå arbetsmarknaden
efter två år,
medankvinnor i högreutsträckningstuderarpå högskola/universitet.Den totalanivån är högreän
jämförbarakommuneroch riket. Andel individer som fått arbetesex månaderefter avslutad
yrkesutbildninginom kommunensvuxenutbildningnår målvärdet.
Det som däremotär ett stort förbättringsområdeär andeleleveri årskurs9 som är behörigatill ett
yrkesprogram.Resultatethar dock ökat jämfört medföregåendeår. Andel gymnasieelevermed
grundläggandebehörighettill universitetoch högskolaligger undermålvärdetoch har minskat
jämfört medår 2017,vilket främstberorpå en minskningför män.Kvinnor har behörigheti större
utsträckningän män.
Indikatorer

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

Andel eleveri åk 9 som är
behörigatill ett
yrkesprogram(%)

72,6%

100%

72,6%

Andel gymnasieeleverpå
studieförberedande
programmed
grundläggandebehörighet
till universitetoch
högskola(%)

67,1 %

83%

80,84%

Andel ungdomarsom är
etableradepå
arbetsmarknaden
eller
studerar2 år efter
fullföljd
gymnasieutbildning(%)

77,3%

70%

110,43%

Andel individer som fått
arbetesexmånaderefter
avslutadyrkesutbildning
inom kommunens
vuxenutbildning(%)

82%

82%

100%
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Medborgarna gesförutsättningar för ett hälsosamtliv och tryggt åldrande
Trygg socialutveckling för alla åldrarär en förutsättningför ett väl fungerandeoch utvecklande
samhälle.Det stärkerdensocialahållbarheteni samhälletoch är en viktig faktor för god och jämlik
hälsa.I takt med att befolkningenblir äldreär det allt viktigare att främja en positiv hälsoutveckling
för att möjliggöraett självständigtliv högt upp i åldrarna.
Måluppfyllelse
Målet bedömsvaradelvis uppnått,men vägeröver mot det positiva.Målvärdetför andelinvånare
med eftergymnasialutbildning uppnåsinte och har varit ungefärdetsammaunderde fyra senaste
åren.För liknandekommuner,kommungruppenoch riket har det däremotökat. Kvinnor överstiger
kraftigt målvärdetinom alla åldersgrupper.För gruppen25–44år är andelenmedeftergymnasial
utbildning högreän för de i åldern45–64år.
Upplevd trygghetinom vård och omsorgär näramålvärdet.Inom hemtjänstär det ungefärsamma
nivå som2017,medandet inom särskiltboendehar ökat. Män kännersig någotmer trygga än
kvinnor. Väntetidtill särskiltboendehar minskatkraftigt underde två senasteårenoch uppnår
målvärdet.
Medborgarundersökningen
genomfördesinte år 2018,såindikatornkoppladtill undersökningengår
inte att redovisa.

Indikatorer

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

Andel med
eftergymnasialutbildning
(%)

27%

29%

93,1 %

Upplevdtillgång till GCvägar,möjligheteratt
utövafritidsintressen,
tillgång till parker,
grönområdenoch natur,
trygghetatt vistas
utomhuspå kvällar och
nätter
(medborgarundersökning,
index av 100)

50%

Upplevdtryggheti
äldreomsorgen
(%)

91 %

94%

96,81%

Väntetidtill särskilt
boendefrån
ansökningsdatum
till
erbjudet
inflyttningsdatum(antal
dagar)

53

70 dgr

124,29%
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Verksamhetensnettokostnader får inte överstiga 99 procent av skatter,
utjämning och generella statsbidrag, år budget 2018 VP 2019–2020
Kommunfullmäktigesfinansiellamål att verksamhetens
nettokostnaderintefåröverstiga 99 procent
av skatter,utjämningoch generellastatsbidrag.Utfallet per den sistadecembervisar att
verksamhetens
nettokostnaderuppgårtill 97 procentav skatteroch bidragoch därmedär målet
uppnått.
Indikatorer

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

99%

97%

99%

102,02%

4 Våra verksamheter
Tillväxtutskottet
Viktiga händelser
Kommungemensam
prao-och praktiksamordning
Startaindustritekniskprogrammet
tillsammansmedBarn-och utbildningsförvaltningen
Tandsköterskeutbildningen
firar 10 år
Invigning av jubileumsåretTillsammans750 år
Underhöstenhar dennya biblioteksbussentagits i drift och nya sortershållplatserhar
etableratsisamarbetemed civilsamhället.
En klättersvamphar uppförtsbakomLindesbergArena,bredvidutomhusgymmet
I augustigenomfördsför femteåret i rad Linde SportsCampi och runt LindesbergArena
med 140 deltagandebarni åldern10–12år. Det var ett nytt deltagarrekordoch för första
gångenvar det fler deltagandeflickor än pojkar. Deltagarnafick under5 dagarprovapå 15
olika sporter.
Under2018 fick Lindesbergskommunstatligabidragför att underåretgenomföralovaktiviteter,
sommarlovsaktiviteteroch simundervisningför förskoleklasser.Syftet med de två förstaområdena
var att skapamötenmellan barnoch ungdomaröver sociala,etniskaoch geografiskagränser.
Ekonomi
Totalt visar Tillväxtförvaltningenpå ett negativtresultatmed1,0 Mnkr, det är en avvikelsemed2
procentmot budget.Prognosenför år 2018 var -1,0 Mnkr.
Tillväxtförvaltningenhar underår 2018 haft en nettokostnadsökning
med24 procent,18,2Mnkr.
Det verksamhetersom har störstnettokostnadsökning
underåretär: färdtjänst,vuxenutbildning,
arbetsmarknadsenheten
och mark och exploatering,de andraverksamheternas
nettokostnadsökning
berortill denstörstadelenpå denårliga löneökningen.
Färdtjänstenökadekostnaderoch antaletresorberor främstpå att det har skett en
organisationsförändring
underåret,såatt kostnadernafinns underrätt verksamhet.From år 2019 så
är budgeten1,0 Mnkr mer för färdtjänst.Kostnadenper resahar minskatmed 53 kr/resajämfört
med år 2017.
Vuxenutbildningensnettokostnadsökning
var år 2018,56 procent(2,0 Mnkr) i jämförelsemed och
en avvikelsemed -2,0 Mnkr. För arbetsmarknadsenheten
var nettokostnadsökningen
48 procent(2,4
Mnkr)i jämförelsemed år 2017,avvikelsenvar +1,3 Mnkr
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Nettokostnadsökningen för båda enheterna beror bla på att intäkterna från Migrationsverket
(schablonersättningen) är 2,4 Mnkr lägre till kommunen under 2018 jämfört med 2017. Det
påverkar SFI (Svenska för invandrare) och arbetsmarknadsenheten, då fördelningen ut till
verksamheterna blir lägre.
Från och med januari 2018 har även riktlinjen för fördelning av schablonersättningen förändrats.
Schablonersättningen betalas ut för 24 månader för varje nyanländ person som kommunen tar emot.
I den nya riktlinjen så fördelas ersättningen på tre år då en person är nyanländ under tiden som hen
omfattas av lagen om etableringsinsatser och det är upp till tre år och många personer är inte klara
med sina studier efter två år. Det innebär att intäkten blir lägre men räcker ett år till.
Vuxenutbildningen har även under detta år haft fortsatt stor efterfrågan på utbildning och det har
även startat ett industritekniskt program i samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen och
den första terminen är avklarad.
Biografen har ett överskott 2018 med 0,1 Mnkr, detta är ett trendbrott då biografen har visat ett
underskott de senaste tio åren. Att det blev ett överskott år 2018 beror på att kommunen har fått
externa pengar från Socialstyrelsen för att anordna lovaktiviteter och det varit filmvisning under
loven och biografen har fått del av dessa intäkter, de externa intäkterna kommer inte att finnas from
2019. Antalet besök har slagit rekord under året.
Näringslivsenheten har totalt en budget i balans på helåret. Landsbygdsutvecklingen slutat på - 1,2
Mnkr, det kompenseras med att adm. Tillväxt har ett positivt resultat utifrån att alla tjänster på
ledningsnivå inte har varit tillsatta hela året och ett överskott för marknadsföring.
Överskottet för anläggningar och hyror beror på att ridhuset inte blev klart förrän i slutet på året, så
det har inte debiterats någon hyra under året.
Förändringen av kostnader för mark och exploatering beror på att försäljning av tomter är 8,2 Mnkr
lägre år 2018, jämfört med år 2017.
Samverkanenhetens avvikelse - 0,5 Mnkr avser lägre intäkter än budgeterar för caféet. Det är främst
uthyrning av lokaler som är lägre och det beror på att antalet personer som går på utbildning på
Masugnen är flera vilket leder till att det finns färre tider att hyra ut lokalerna. Budgeten är justerad
inför år 2019.
Kulturenhetens verksamheter har positiva avvikelser och det beror på statliga bidrag för
lovaktiviteter som finansierat programaktiviteter som annars skulle varit en del av ordinarie budget,
sjukskrivna medarbetare som inte ersatts fullt ut, att rekrytering av bokbusschaufför har dragit ut på
tiden och inte tillsatts under året samt att firandet av Tillsammans 750 år och tjänstemannastöd för
skrivandet av det kulturpolitiskt program har tagit arbetstid och gjort att det inte funnits utrymme
för mer allmänkultur.
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Verksamhet

Nettokostnad

Nettobudget

Budgetavvikelse

Bokslut 2017

Kommunikation

6,7

5,4

-1,3

6,1

Vägbidrag

1,4

1,6

0,2

1,1

Turism

1,9

1,9

0,0

1,9

Näringslivenhet

11,3

11,3

0,0

10,0

Exploatering och
fastigheter

5,1

5,2

0,1

-3,4

19,5

20,4

0,9

19,4

Föreningsbidrag

4,7

4,4

-0,3

4,3

Administration kultur

0,5

0,7

0,2

0,9

Biografen

0,0

0,1

0,1

0,0

Programverksamhet

1,3

1,5

0,2

1,2

11,7

11,7

0,0

11,4

Museiverksamhet

1,8

1,9

0,1

2,0

Samverkansenhet

9,8

9,3

-0,5

9,6

Utbildningsenhet

11,7

9,7

-2,0

7,5

7,4

8,7

1,3

5,0

94,8

93,8

-1,0

77,0

Anläggningar, hyror

Biblioteksverksamhet

Arbetsmarknadsenhet
Total

Planerade förbättringsåtgärder
Den nationella bristen på utbildade lärare kommer att bli en utmaning för vuxenutbildningen.
Arbetet fortsätter med att arbeta för en god arbetsmiljö och därmed även fortsätta vara en attraktiv
arbetsplats.
Det finns en stor utmaning i att bidra till att människor kommer vidare till utbildning och egen
försörjning. Då trycket på utbildning är stort blir det en utmaning både personal- och lokalmässigt
redan nu och under kommande år. Det handlar både om att utnyttja de resurser som finns på bästa
sätt, men också om att det kan bli nödvändigt med utökade resurser om utbildningsbehoven ska
bemötas bland våra kommuninvånare.
Industriutbildningarna inom teknikcollege är en utbildning som ger stora möjligheter för studerande
att gå en utbildning som leder till arbete och den är viktig för kompetensförsörjningen i vår
kommun och region. Den är dock kostsam att anordna både vad det gäller maskinpark och
materialåtgång. En stor del av budget är statliga pengar från yrkesvux och arbetsförmedlingen. De
intäkterna styrs av elevantalet. Det leder till att verksamheten blir svårbudgeterad, eftersom fasta
kostnader kvarstår när elevantalet är lägre och förväntningar i budget höga. Konsekvensen kan då
bli att vi inte klarar vårt grunduppdrag inom befintlig budget.
Rättigheten att läsa på komvux har stärkts. Alla vuxna har rätt till utbildning i komvux på gymnasial
nivå som leder till grundläggande behörighet till högskolestudier, eller till yrkeshögskolan samt till
särskild behörighet till högskolestudier eller till särskilda kunskaper till yrkeshögskolan. Detta kan
komma att kräva ytterligare resurser, då en större prioriterad grupp har laglig rätt till studier inom
kommunal vuxenutbildning.
Ekonomin kan bli en utmaning då schablonersättningen sjunker på grund av att färre nyanlända
flyttar in i kommunen. Detta i kombination med att efterfrågan på utbildning inom sfi och
efterföljande vuxenutbildning fortfarande är stor.
En utmaning för ett flertal av arbetsmarknadsenhetens deltagare är svenska språket.
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För att mötadettabehovplanerasspråkundervisning,
samhällsinsatser
och språkpraktikplatserför
målgruppen.Fokusunder2019 är att hitta fler lämpligaspråkpraktikplatser.
En fortsattutredningav arbetsmarknadsenheten
och försörjningsstödkommerpågåunder2019
gällandesamverkanoch organisationmedsyfteatt arbetatillsammansför att individer skakomma
vidaretill egenförsörjning.
KulturenhetenMångamedborgarestår utanförden digitala världenvilket är ett demokratiproblem
som uppmärksammats
på statlignivå.För att nå fler besökarearbetarbibliotekenmed projektet
Solidarisktfördeladbiblioteksverksamhet
under2019.Vidaredeltarbibliotekspersonalen
i det
regionalaprojektetDigitalt först som handlarom kompetensutveckling
för att i framtidenkunna
utbilda besökarna.När det kulturpolitiskaprogrammetär färdigt bör det bli tydligarepå vilket nivå
kulturarvsarbetetskabedrivassamtvilka prioriteringarsomska görasdå det gäller
allmänkulturverksamhet.
I strävanatt vara en kommunsom har ett gott näringslivsklimatbehövsfortsattutvecklingav
samarbetetmellanfrämst Tillväxtförvaltningenoch Samhällsbyggnad
Bergslagen,men ocksåmed
andraförvaltningar.Utvecklingenav bemötandegentemotnäringslivetoch sedemsom en resurs
som bidrar välfärd och samhälletsutvecklingär viktigt. En annanviktig del är bra processerför att
korta handläggningstider
såmycketsom möjligt. Det är avgörandeför bådenyetableringaroch
utvecklingi befintliga företag.Tillväxtförvaltningenhar tillsammansmed Samhällsbyggnad
Bergslagenoch andraviktiga samarbetspartners
påbörjatett utvecklingsarbete
inom gemensamma
frågor med fokus på att kunnaerbjudaännubättreserviceoch kvalitet till våramedborgareoch
företagare.

Måluppfyllelse nämndmål
Inriktningsmål

Nämndensmål

Indikatorer

Medborgarnaupplever
bra kommunalservice
medkvalitet

Medborgarnauppleverett
gott bemötande,tydlighet
och tillgängligheti kontakter
medTillväxtförvaltningens
verksamheter.

Andel av de svarandesom
varit i kontakt(fysiskt
besök)medossuppfattaratt
de fått ett gott bemötande.

100%

Andel av de svarandesom
besöktvårawebbsidor
uppleversidornasom
tydliga.

100%

Tillväxtförvaltningens
verksamheterär attraktiva
arbetsgivare.

Resultateti
medarbetarenkätens
fråga
om uppföljningoch
utvärderingav enhetensmål
(poängav 5)

3,66

4,2

Resultatav
medborgarenkätens
frågaom
att sefram emotatt gå till
arbetet(poängav 5)

4,25

4,4

2,26%

5%

Lindesbergkommunär
en attraktiv arbetsgivare

Utfall

Målvärde

Andel personalinom
Tillväxtförvaltningensom
nyttjar motionstimmen
regelbundet.
Sjukfrånvarohos
medarbetare(%)
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Inriktningsmål

I Lindesbergskommun
finns ett kultur-och
föreningslivför alla

Nämndensmål

Indikatorer

Utfall

Målvärde

Andel tillsvidareanställda
medheltidsanställning(%)

96%

65,5%

Andel medarbetaremeden
tillsvidareanställning(%)

50%

86%

Allmänkulturenverkarför
att skapaoch stärkaett brett
kulturliv för alla.

Antal konstformersom
erbjudsunderåret.

6

5

Museiverksamheten
och
arkivet gör kulturarvet
tillgängligt.

Antal förfrågningartill
arkivet.

495

250

Antal utställningarav
museiföremål.

5

1

Bibliotekenär en mötesplats
för alla, medsärskilt fokus
på läsfrämjandeverksamhet
för barn och unga.

Andel publika aktiviteter
anordnadeav kommunens
folkbibliotek medbarnoch
ungasom målgrupp.
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Tillväxtförvaltningenverkar
för att andelen
deltagartillfällensom får
lokalt aktivitetsstödökar

Andel deltagartillfällensom
får lokalt aktivitetsstöd

92077

94000

Fördelningav andelen
deltagartillfällenför pojkar
och flickor
(aktivitetsbidrag),(andelen
pojkar visas)

Lindesbergskommunär
attraktiv för nya och
befintliga företag

Lindesbergskommunär
attraktiv för invånare,
turisteroch andra
besökare.

54%

Antal besöki kommunens
bibliotek inklusive
bokbussen(antal/invånare)

9,8 st

11,9 st

Antal företagsbesök.

100

120

Antal anordnade
Kompetensråd

3

4

Antal anordnade
frukostmöten

8

8

Antal anordnade
näringslivsdagar

1

1

Nöjd-Kund-Indexi SKLundersökningen
Insikt
(index av 100)

66

68

Företagsklimatenligt
SvensktNäringslivsenkätdel
(rankingav 290 kommuner)

Placeri
ng 228

Placering
175

Antal nystartadeföretag
(antalper 1000 invånare).

3,7 st

4,5 st

Tillväxtförvaltningenverkar Antal genomförandeav
för att erbjudavårabesökare utvecklingsförslagetför
en innehållsrikvistelsei
DestinationBergslagen.
Lindesbergskommun

1

1

Tillväxtförvaltningenarbetar Antal årlig gemensam
tillsammansmed
marknadsföringsplan
Lindesbergsbolagi
marknadsföringav platsen
Lindesberg

1

1

Tillväxtförvaltningenverkar
för att skapamötesplatserför
näringsliveti Lindesbergs
kommun.
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Inriktningsmål

Nämndensmål

Indikatorer

Utfall

Målvärde

Tillväxtförvaltningenverkar
för en attraktiv livsmiljö där
kommuninvånarnaär
delaktigaoch kan påverka
sitt närsamhällei form av
lokalutveckling.

Antal ideella timmar
kommuninvånare
Andel medborgaresom har
tillgång till 1000 Mbit/s

43%

70%

Antal gästnätter(tusental)

103

91 t st

Antal besökarepå utvalda
turistmåli kommunen
(tusental)

270

310 t st

Antal nya lägenheteroch
småhusfrämsti de mest
efterfrågadeorterna

50

50 st

Lindesbergskommunhar Tillväxtförvaltningens
en hållbarekologisk
caféverksamhet
verkarför
utveckling
att hållbaraekologiska
alternativanvänds

Andel ekologiskalivsmedel

35%

34%

Koldioxidutsläpp
Tillväxtförvaltningens
tjänsteresor

13,2

14,24

Medborgarnahar tillgång
till utbildning som ger
godamöjlighetertill
egenförsörjning

Antal yrkesutbildningari
egenregi

5

3

Antal DUA-placeringar
underåret.

5

5

Antal tillfällen
vuxenutbildningen
synliggjorts

8

8

Andel individer som fått
arbetesexmånaderefter
avslutadyrkesutbildning
inom kommunens
vuxenutbildning(%)

82%

82%

Tillväxtförvaltningen
erbjuderyrkesutbildningar
utifrån arbetsmarknadens
behov.
Tillväxtförvaltningenverkar
aktivt för att i samverkan
minska
ungdomsarbetslösheten.
Tillväxtförvaltningenverkar
för att synliggöra
vuxenutbildningeni
kommunen.
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Utskottet för stöd och strategi
Viktiga händelser









Att vara en attraktiv arbetsgivare innefattar många delar och kommunledningskontoret är ett
stöd i arbetet med ökad andel heltidsanställningar, tillsvidareanställningar samt minskad
sjukfrånvaro. Kommunens hälsofrämjande arbete har gott renommé och flera andra
kommuner vill ta del av den helhet av insatser som kommunen arbetar med.
Arbetet med att ta fram en ny kommunövergripande styrmodell har pågått under året, där
utgångspunkten ska vara att förenkla och effektivisera planering och uppföljning så att tid
läggs på rätt saker som leder till en förbättring för medborgarna. Arbetet med att
implementera styrmodellen kommer att fortsätta under 2019.
För att vara ett bra stöd till kärnverksamheterna är en viktig del digitalisering och rätt
användande av verksamhetssystem. Flera systemförändringar har genomförts för att
underlätta för våra verksamheter.
Kommunledningskontoret har under året påbörjat arbetet för att säkerställa att
verksamheterna arbetar i enlighet med Dataskyddsförordningen som trädde i kraft i maj
2018. Det kan även ses som en del i arbetet med informationssäkerhet, som kräver ett
kontinuerligt arbete och stöd till verksamheterna.
För att stärka kommunens varumärke och profil har en ny grafisk profil, samt en ny
servicewebb lanserats under året.

Ekonomi
Kommunledningskontoret visar totalt ett +- 0 resultat. Kommunledningskontorets nettokostnad
2018 uppgick till 75,9 Mnkr som var samma nettokostnad som bokslut 2017.
Kommunledningskontorets investeringar är framför allt kopplade till inventarier för kök och ITenheten.
Verksamhet

Nettokostnad

Nettobudget

Budgetavvikelse

Bokslut 2017

Kommunledning

4,8

3,9

-0,9

4,2

Politisk verksamhet

6,3

5,8

-0,5

4,9

Ekonomistyrning

2,0

2,4

0,4

1,6

Kanslienhet

11,7

13,0

1,3

11,4

Personalenhet

10,2

10,7

0,5

9,5

Ekonomienhet

5,7

7,6

1,9

6,3

Övrig verksamhet
ekonomi

1,5

1,0

-0,5

1,3

22,2

21,4

-0,8

27,5

Fastighetsförvaltning
IT

0,3

0,0

-0,3

0,0

Övrig verksamhet
personal

3,1

3,2

0,1

3,3

Personalbefrämjande
verksamhet

5,4

6,2

0,8

5,1

Måltidsverksamhet

2,7

0,7

-2,0

0,8

75,9

75,9

0,0

75,9

IT/teleenhet

Total
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Planeradeförbättringsåtgärder
Underåretarbetaralla enheterinom kommunledningskontoret
för utvecklingoch effektiviseringav
verksamhetensåatt bättrestöd till kärnverksamheterna
och till kommunenscheferskakunnages.
För att öka attraktivitetensom arbetsgivareoch vara ett bra stöd till cheferoch medarbetareär en
viktig del att ha IT-systemsom på bästamöjliga sättsäkerställerkvalitet med användarvänlighet.
Vi
behöveranvändade systemvi har på bästasättoch fortsättaarbetamed att få bort manuella
hanteringaroch öka tydlighetengentemotverksamheterna,
såatt det blir lätt att görarätt.
Ett sättatt förenkladeninternaadministrationenför att underlättaför cheferoch medarbetareär det
pågåendearbetetmed att fram e-tjänsterför våra stödverksamheter.
I dettaarbeteär det viktigt att
seöver vårainternaprocesseroch arbetssättsåatt vi som stödverksamheter
blir ett bra
sammanhålletstöd till verksamheternas
grunduppdrag.
Måltidsenhetenhar en stor rekryteringsutmaning.
Det är svårt att rekryterakockaroch mycket svårt
att ha vikarier för det storaantal enhetersom finns idag.
Antalet enheterpåverkarocksåmåletatt öka antaletheltider,någotsom inte sessom möjligt att nå
med denstruktursom finns idag. Detta tillsammansmed storarenoveringsbehov
för flera kök gör
att det vore positivt bådeför arbetsmiljönoch kompetensförsörjningen
om antaletenheterminskar

Måluppfyllelse nämndmål
Inriktningsmål

Nämndensmål

Medborgarnaupplever
bra kommunalservice
medkvalitet

Möjlighetenför
medborgarnaatt nå
kommunensverksamheter
via telefonoch e-postför att
få svar på en enkelfrågaska
öka

Lindesbergkommunär
en attraktiv arbetsgivare

Kommunledningskontoret
är
en attraktiv arbetsgivare

Indikatorer

Utfall

Målvärde

Andel av de som skickarin
en enkel frågavia e-post
som får svarinom två
arbetsdagar(%)

83%

94%

Andel av de somtar kontakt
medkommunenvia telefon
som får ett direkt svar på en
enkelfråga(%)

47%

65%

Andel av de som via telefon
ställt en enkelfrågasom
uppfattaratt de fått ett gott
bemötande(%)

78%

99%

Kommunens
webbinformationtill
medborgarna
(Informationsindex,%)

83%

85%

Andel tillsvidareanställda
medheltidsanställning

79,2%

65,5%

Andel medarbetaremeden
tillsvidareanställning

88%

86%

Sjukfrånvarohos
medarbetare

6,51 %

5%
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Inriktningsmål

Medborgarnaupplever
att de är delaktigai
kommunens
verksamheter

Nämndensmål

Indikatorer
Resultati
medarbetarenkätens
fråga
om uppföljning och
utvärderingav enhetensmål

Utfall

Målvärde

3,8

4,2

Resultati
medarbetarenkätens
fråga
om att sefram emot att gå
till arbetet

4,09

4,4

Chefernauppleverbra stöd
från
kommunledningskontorets
stödverksamheter

Resultati
kommunledningskontorets
serviceenkät

Kommunledningskontoret
möjliggör för
kommunikationoch dialog
medmedborgarna

Antal matrådmedeleveroch
enskildainom vård och
omsorg

Lindesbergskommunhar Kommunledningskontoret
en hållbarekologisk
skafrämja att hållbara
utveckling
ekologiskaalternativ
utvecklasoch används

4,5

4

Nöjd-Inflytande-Indexfrån
SCB:s
medborgarundersökning

42%

Antal medborgardialoger
(antalärendeni KS/KF där
medborgardialoger
används)

5

4

Andel ekologiskalivsmedel
(%)

34%

34%

Koldioxidutsläppför
kommunenstjänsteresor

35,65

35,72

Matsvinnetskaminska.

4%

Vatten/Renhållning
Ekonomi
Återvinning: Intäktssidanvisar ett positivt resultatfrämstberoendepå högrekonsumtionsavgifter
och försäljningav skrot. Kostnadssidanvisar ett negativtresultattill störstadelenberoendepå
högrekostnaderför returträ,som delvis ävenavserår 2017.Även gemensamma
resurser,till stora
pensionskostnader,
påverkarresultatet.
Driftredovisning (Mnkr)
Verksamhet

Kostnad

Intäkt

Netto

Nettobudget

Budget-avvikelse

Bokslut 2017
Netto

Vattenoch avlopp

5,7

5,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Renhållning

1,6

1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

7,3

7,3

0,0

0,0

0,0

0,0
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Viktiga händelser
Återvinning
Entreprenadstart för insamling av hushållsavfall från kärl startade under våren med NordRen AB
som entreprenör.
Kärlbyten i egen regi påbörjades i samband med att den nya insamlingsentreprenaden startade.
En kundenkät genomfördes under våren i syfte att få planeringsunderlag för att öka tillgängligheten
till återvinningscentralerna, bl a införande av nya öppettider som kommer att införas våren 2019.
Det blev rekordnivå på skänkt pant av PET-flaskor och dryckesburkar vid återvinnings-centralerna.
Under året har kommuninvånarna skänkt nästan 80 tkr till förmån för Barncancer-fonden.
Vatten och avlopp
Säkerhetsarbetet vid dricksvattenanläggningarna fortgår. Även förberedelser för
reservkraftsanslutning till de mindre vattenverken fortsätter.
Arbetet med vattenförsörjningsplanen som har till syfte att säkra vattenresurser för
dricksvattenförsörjning på lång sikt som har pågått under ett flertal år är nu färdigställd.
Under året har förbundet arbetat vidare med uppdraget att hitta en långsiktigt hållbar vattenförsörjning för Lindesberg och Nora. Bland annat har ett första program/tidsplan tagits fram för
reservvattenalternativ. Dessa kommer att utredas under den kommande 10-årsperioden.
Förstudier av Lindesbergs reningsverk pågår.
Ett underlag till ett partneringsavtal håller på att tas fram. Partnering innebär en strukturerad
samverkansform där beställaren och entreprenören samarbetar för projektets bästa i en öppen
dialog. Partnering bygger på ärlighet och öppenhet mellan parterna.
Vid Lindesbergs reningsverk har ett nytt garage byggts där verksamhetens bilar samt nödvattensläp
ska placeras. Även personaldelen vid verket är rustad i sambandmed detta

Räddningstjänst
Ekonomi
Civilt försvar redovisar ett överskott med 0,4 Mnkr som hänförs till intäkter ifrån Myndigheten för
säkerhet och beredskap (MSB). Intäkterna avser bidrag för de tekniska åtgärder som påbörjades
2017 och avslutades 2018 och avser tekniska åtgärder för att kunna klara extraordinära händelser i
fredstid och vid höjd beredskap.
Driftredovisning (Mnkr)
Verksamhet
Räddningstjänst
Civilförsvar
Totalt

Kostnad

Intäkt

Netto

Nettobudget

Budgetavvikelse

Bokslut 2017
Netto

28,1

0,1

28,0

28,1

0,1

26,6

1,4

1,7

-0,3

0,1

0,4

0,1

29,5

1,8

27,7

28,2

0,5

26,7
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Verksamhet
Lindesbergs kommun ingår i ett kommunalförbund som ansvarar för räddningstjänst och
förebyggande brandskydd för nio kommuner i Örebro län.
Under 2018 var skogsbrändernas år. Under perioden 22 maj - 19 augusti hade Nerikes Brandkår
totalt 150 larm gällande mark- och skogsbränder.
Årets resultat för Nerikes Brandkår blev ett överskott på 1,5 Mnkr. Största orsakerna till överskottet
är dels reavinster samt betydligt lägre investeringstakt än tidigare, vilket innebär lägre
avskrivningar. Kostnaden för sommarens skogsbränder har till stor del täckts av ersättning från
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Förbundet har tretton prestationsmål för verksamheten. Jämfört med 2017 har förbundet ökat antalet
uppfyllda mål från sex till tio stycken. I förbundets årsredovisning presenteras resultatet i detalj
avseende måluppfyllelsen.
Antalet utryckningar var totalt 2 920 stycken under 2018. (2017 var det 2 853) För Lindesbergs
kommun var antalet utryckningar 417 stycken utryckningar, 34 utryckningar fler än 2017. Både
antalet trafikolyckor och konsekvenser vid olyckorna har minskat. Bland annat har den
olycksdrabbade RV 50 som går igenom insatsområdet blivit säkrare.
Civilt försvar avser kris- och säkerhetsarbete under ledning av en säkerhetskoordinator.
Säkerhetskoordinatorn upprättar strategiska planer samt genomför utbildningar och övningar. MSB
utbetalar ett årligt bidrag till kommunen på ca 0,9 Mnkr.
Stödverksamheten för psykosocialt omhändertagande (POSOM) ingår verksamheten. 2017
påbörjades arbetet med tekniska förbättringar för att förbättra den kommunala ledningsförmågan,
vilket avslutades 2018.

Överförmyndarnämnd
Ekonomi
Överförmyndarverksamheten redovisar ett 0 resultat i förhållande till budget
Driftredovisning (Mnkr)
Verksamhet

Kostnad

Intäkt

Netto

Nettobudget

Budgetavvikelse

Bokslut 2017
Netto

Överförmyndare

3,3

0,0

3,3

3,3

0,0

3,7

Totalt

3,3

0,0

3,3

3,3

0,0

3,7

Verksamhet
Från och med årsskiftet överfördes 1,0 årsarbetare handläggare från verksamheten rörande
ensamkommande barn och unga till övrig överförmyndarverksamhet.
Antalet ensamkommande barn och unga har minskat kontinuerligt.
Återsökning har gjorts till Migrationsverket av kostnader sista kvartalet 2017 vilka redovisades till
överförmyndarverksamheten januari 2018 trots att den nya lagstiftningen inte skulle möjliggöra
detta. Migrationsverket avslog återsökningen.
Sammanställning av enkätundersökning bland ställföreträdare 2014–2017 redovisades för
överförmyndarnämnden den 18 januari. Enkätundersökningarna avser bemötande, tillgänglighet,
kompetens, service och stöd inom överförmyndarförvaltningen samt utbildning för ställföreträdare.
2017 års undersökning har generellt en mindre andel positiva svar än 2014 och 2015.
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Utifrån resultaten i undersökningen 2017 har konkreta åtgärder vidtagits inom
överförmyndarförvaltningen.
Revisionsföretaget PwC genomförde under december 2017 och januari 2018 på uppdrag av
Ljusnarsbergs kommuns revisorer en granskning av överförmyndarnämnden. Revisionsfrågan var
”Säkerställer överförmyndarnämnden en tillräcklig god intern kontroll avseende sitt uppdrag att
tillse att förmyndare, gode män och förvaltare sköter sina uppdrag?” I revisionsrapporten
”Granskning av överförmyndarnämndens interna kontroll” bedömer PwC ”att
överförmyndarnämnden i allt väsentligt säkerställer en tillräckligt god intern kontroll avseende sitt
uppdrag att förmyndare, gode män och förvaltare sköter sina uppdrag.” PwC ger
överförmyndarnämnden följande rekommendationer:




Införa en rutin att i myndighetskontrollen även inkludera kommunernas socialtjänster samt
med regelbundenhet genomföra myndighetskontroller även på befintliga ställföreträdarskap.
Referenser inhämtas vid rekrytering av ställföreträdare vilket kan ge ytterligare grund för
bedömning av lämpligheten.
Upprätta riktlinjer för hur många uppdrag som en enskild ställföreträdare kan inneha och
vilka omständigheter som kan motivera avvikelser från ett sådant tak. Det finns förutom
möjligheten att genomföra ett gott ställföreträdarskap, även att beakta den sårbarhet som
många uppdrag på samma ställföreträdare innebär.

Överförmyndarnämnden avser införa PwCs två första rekommendationer i någon form.
Överförmyndarförvaltningen har genomfört och genomför fortsatt informationsträffar/utbildningar
med personal inom medlemskommunernas äldreomsorg och socialförvaltningar.
Vid dessa träffar informeras om bland annat ställföreträdarens uppgifter och
överförmyndarnämndens /-förvaltningens uppgifter.

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Ekonomi
Högre pensionskostnader driver kostnaderna uppåt för samtliga verksamheter i förbundet.
Den snörika vintern 17/18 medför högre kostnader.
Park: Återhållsamhet på grund av de höga kostnaderna för vinterväghållningen medför ett överskott
mot budget.
Idrott: Verksamheten har i stort utförts enligt budget.
Driftredovisning (Mnkr)
Verksamhet

Kostnad

Intäkt

Netto

Nettobudget

Budgetavvikelse

Bokslut 2017
Netto

Lokalvård

20,2

19,2

1,0

2,1

1,1

3,7

Väghållning

28,8

0,0

28,8

26,7

-2,1

29,8

Parkverksamhet

5,4

0,0

5,4

5,6

0,2

4,5

Idrott- och
fritidsanläggningar

9,9

0,0

9,9

9,8

-0,1

9,6

64,3

19,2

45,1

44,2

-0,9

47,6

Totalt

44

Verksamhet
Planering/produktion
Avdelningarna ska leda, utveckla och samordna verksamheternas processer utifrån ett
helhetsperspektiv och uppsatta mål. Produktionsavdelningen har dessutom ett övergripande
driftansvar. Arbetet med samordning, kompetensutveckling, omvärldsbevakning och kvalitetsutveckling har fortsatt att utvecklas.
Former för samnyttjande av respektive avdelnings funktioner har utvecklats ytterligare.
Förbättrings-idéer och genomförda förbättringar dokumenteras för att synliggöra förbättringar och
utveckla en lärande organisation. Arbetet med att förtydliga uppdragen för att effektivisera
verksamheten samt öka medarbetarnas engagemang bedrivs via ledningsgruppen.
Kompetensförsörjning är en viktig framgångsfaktor för framtiden. Att rekrytera, behålla och
utveckla rätt kompetenser i organisationen är viktigt för att uppnå satta mål.
Avdelningarnas funktioner ska jobba aktivt med omvärldsbevakning.
Som ett stöd för att utveckla, följa upp och säkra kvaliteten i verksamheterna kommer
avdelningarna att systematiskt arbeta med kvalitet samt bidra till att utveckla och efterfölja de
rutiner som finns.
Gata/trafik
Processen har under året asfalterat (toppbeläggning) 18 km väg i de fyra medlemskommunerna.
En ny rastplats har byggts i Fellingsbro och gång- och cykelvägar har byggts i några kommuner
under året. Trafikljusen vid prästbron i Lindesberg har fått ny styrning.
Trafiksäkerhetsåtgärder och tillgänglighetsanpassningar är alltid i fokus när nya gång- och
cykelvägar och gator byggs.
Park/skog

Året präglades av en långvarig torka under sommaren och omfattande investeringar främst i
lekparker. Torkan ställde höjda krav på vattning och beredskap för bränder. Vissa arbeten som
ogräsbekämpning med gasol, slaghack, röjningar och skogsåtgärder kunde inte utföras på grund av
brandrisken.
Renhållning på allmänna ytor intensifierades med anledning av ökad nedskräpning.
Lekplatsinvesteringar påverkades starkt av leveransproblem av lekredskap. Ett sent utförande
resulterade i att en del kompletteringsarbeten kommer att utföras under 2019.
Idrott
Verksamheten har genomfört ett antal investeringar, bla konstgräsplan i Frövi, utegym i
Guldsmedshyttan, naturgräsplan på Fritidsbyn i Lindesberg.
Arbete med att hitta energibesparingar fortsätter.
Underhåll sker fortlöpande enligt upprättade underhållsplaner.
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Lokalvård
Arbete med att införa kemikaliefri städning på fler objekt görs kontinuerligt. Använda kemikalier
ska i möjligaste mån vara miljömärkta.
Alla städobjekt läggs in i ett städprogram för att beräkna städtid och kostnad. Arbetet med nyckeltal
fortsätter.
Nätverksgruppen arbetar vidare och jämför resultat av kvalitetskontroller och nöjdhet i
kommunerna.
Logistiken avseende bilkörning mellan städobjekten har kartlag

Socialnämnd
Viktiga händelser















Ny lag gällande samverkan vid utskrivning har gjort att Vård och Omsorg arbetat fram nya
arbetssätt för att förhindra betalningsansvar till Regionen.
Ny
boendeplan har utarbetats.
Gemensam hemtjänstorganisation i
centrala Lindeberg.
Nya riktlinjer har utarbetats kring demensdagvård och anhörigstöd.
HVB boenden för ensamkommande barn i egen regi har avvecklats.
Resor till och från daglig verksamhet har avvecklats.
Nytt LSS boende har färdigställts.
Funktionsstöd har utökat med LSS boenden i anslutning till befintliga gruppboenden.
Validering av tillsvidareanställd personal har genomförts, både inom Funktionsstöd och
Vård och Omsorg.
Förändrade riktlinjer inom Boendestöd har gjort att verksamheten har medfört
organisationsförändringar till boendestöd, boendestöd familj och ungstöd.
Genomlysning av hemtjänstorganisationen har utförts.
Utveckling av schemaläggningssystem pågår.

Ekonomi
Socialförvaltningens avvikelse 2018 uppgår till 5,8 Mnkr vilket motsvarar 1,1 % av budgeten.
Under 2018 betalades 6,7 Mnkr ut från Migrationsverket som avsåg 2015 varför intäkten
särredovisas i tabellen nedan. Utan den intäkten hade avvikelsen varit -0,9 Mnkr eller 0,1 % av
budgeten. Prognos var -0,7 Mnkr.
Socialförvaltningen har sedan föregående år haft en nettokostnadsökning med 0,7 % vilket är ett
trendbrott jämfört med tidigare år då ökningen i snitt varit 5,8 %. Främsta orsaken till den
avstannande kostnadsökningen är lägre kostnader för placeringar inom Funktionsstöd där antalet
ärenden sjunkit och Individ och familjeomsorgen där ett förändrat arbetssätt bidragit till lägre
kostnad.
Personalkostnaderna är även dem lägre än 2017 på grund av färre anställda inom enheten för
ensamkommande barn och boendestöd samt att flera tjänster inom förvaltningen har vakanshållits
som besparingsåtgärd.
Förvaltningens intäkter har minskat med drygt 20 Mnkr jämfört med föregående år som en följd
halverade intäkter för ensamkommande barn på grund av lägre ersättningsnivåer samt färre barn
men även lägre intäkter från Försäkringskassan på grund av färre enskilda.
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Funktionsstöd har en positiv avvikelse med 7,5 Mnkr (prognos 6,8 Mnkr). Främsta orsakerna till
den positiva avvikelsen är färre placeringar än budgeterat samt att gruppbostäderna har med 7 Mnkr
i budget för ett nytt gruppboende som inte varit i drift, dock har befintliga boenden utökats med fler
platser.
Orsaken till att den inte är mer positiv är att Lyans korttidsboende som varit helt ofinansierat varit i
drift under året samt att vikariebudgeten inte är i balans.
Individ och familj har en avvikelse med -0,2 Mnkr efter justering av intäkt från Migrationsverket,
(prognos 1,1 Mnkr). Försörjningsstöd har en negativ avvikelse med -4,5 Mnkr vilket är en högre
avvikelse än föregående år. Intäkterna är i nivå med 2017 men kostnaderna har ökat vilket innebär
att en lägre andel är intäktsfinansierad i år trots högre schablonersättning under 2018 än 2017.
Utvecklingen under de senaste fem åren är att en större andel av kostnaderna ersätts av intäkter men
det börjar nu vända.
Vård och omsorgs avvikelse för 2018 är -9,4 mnkr (prognos -9,3 Mnkr). Avvikelsen består främst
av licenskostnader, viten från IVO samt personalkostnader inom hemtjänsten. Hemtjänstens
avvikelse är -5,9 Mnkr, motsvarande 8,0 %. Kostnadsökningen sedan föregående år är 6,3 % vilket
är högre än de generella löneökningarna.
Verksamhet

Nettokostnad

Nettobudget

Budgetavvikelse

Bokslut 2017

Administration

10,4

11,6

1,2

11,4

Funktionsstöd

147,0

154,6

7,5

156,2

Individ och familj

87,4

87,1

-0,2

82,6

Vård och omsorg

281,8

272,4

-9,4

272,9

0,0

6,7

-6,7

0,0

Engångsintäkt EKB
tillhör ej 2018
Total

Planerade förbättringsåtgärder












Starta en bemanningsenhet inom Socialförvaltningen.
Utveckla digitaliseringen, bland annat Wifipunkter på samtliga boenden och Nycklfri
hemtjänst.
Integrationsarbetet måste utvecklas för att möta framtida behov.
Fortsatt utveckling av boendestöd.
Fortsatt översyn av hemtjänstorganisationen.
Framtida boendeformer för att möta behov.
Attraktiv arbetsgivare, för att möta framtiden.
Utveckling av Daglig verksamhet.
Fortsatt Validering av personal.
Fortsatt utveckling av förebyggande arbete inom Socialförvaltningen.
Utredning gällande SoL boende för äldre med mångproblematik, genom i Norra länsdelen
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Måluppfyllelse nämndmål
Inriktningsmål

Nämndensmål

Indikatorer

Utfall

Målvärde

Medborgarnaupplever
bra kommunalservice
medkvalitet

Enskildainom
socialnämndens
verksamheteruppleverbra
kommunalservicemed
kvalitet.

Andel nöjdaenskilda
(andelsom svaratnågotav
de två högstaalternativen
av en femgradigskala)
inom hemtjänst(%)

92%

95%

Andel nöjdaenskilda
(andelsom svaratnågotav
de två högstaalternativen
av en femgradigskala)
inom särskiltboende(%)

85%

95%

100%

100%

Antal dygn för
utskrivningsklarapatienter.

1dagar

3dagar

Antal konsulentstödda
familjehem.

2st.

10st.

Antal externaplaceringar
för barnoch ungainom
Funktionsstöd.

3st.

7 st.

Andel tillsvidareanställda
medheltidsanställning(%)

46,2%

65,5%

Andel medarbetaremeden
tillsvidareanställning(%)

78%

86%

Sjukfrånvarohos
medarbetare(%)

5,77%

5%

Andel enskildasomanger
att de är nöjdamedstödde
får från socialtjänsten.
Socialnämndens
verksamheterhar personal
medrätt kompetensför sitt
arbete.

Andel socialsekreterare
medsocionomexamen
inom ekonomisktbistånd.
Andelen
stödassistenter/skötare
inom Funktionsstöd.
Andelenpersonliga
assistenterinom
Funktionsstöd.
Andel enskildai särskilt
boendeoch ordinärt
boendesombeviljats
hemtjänstmedannat
modersmålän svenska
somerbjudskontaktperson
somtalar modersmålet.

Socialnämndens
verksamheterarbetar
resursereffektivtför att
uppnåkvalitet.

Lindesbergkommunär
en attraktiv arbetsgivare

Socialnämndens
verksamheterärattraktiva
arbetsgivare.
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Inriktningsmål

Nämndensmål

Indikatorer
Resultati
medarbetarenkätens
fråga
om uppföljning och
utvärderingav enhetens
mål (poängav 5, avser
bådekommunoch
koncern)
Resultati
medarbetarenkätens
fråga
om att sefram emot att gå
till arbetet(poängav 5,
avserbådekommunoch
koncern)

Utfall

Målvärde

3,78 %

3,93 %

4,4

Den enskildeupplever
Brukarbedömning
delaktigheti socialnämndens -Inflytande och tillräckligt
verksamheter.
medtid (andeli% som
svaratnågotav de två
högstaalternativenav en
femgradigskala)

66%

75%

Brukarbedömning
-Inflytande och tillräckligt
medtid (andeli% som
svaratnågotav de två
högstaalternativenav en
femgradigskala)

76%

80%

Lindesbergskommunhar Socialnämndens
en hållbarekologisk
verksamheterhar en hållbar
utveckling
ekologiskutveckling.

Koldioxidutsläppför
hemtjänstensresor.

367,2

Barn och ungagesen bra
och trygg start i livet

Barn och ungagesen bra
och trygg starti livet.

Andel barnutredningardär
barnetsdelaktighetär
dokumenterad.

100%

Behovetav boendeför
ensamkommande
barn ska
tillgodosesi Lindesbergs
kommun.

Antal externaHVBplaceringar.

10st

Medborgarnaupplever
att de är delaktigai
kommunens
verksamheter

Barnfattigdomsindex,
andelbarn i ekonomiskt
utsattahushåll(%)
Medborgarnages
förutsättningarför ett
hälsosamtliv och tryggt
åldrande

Medborgarnages
förutsättningarför ett
hälsosamtliv och tryggt
åldrande.

En öppenverksamhetför
personermedpsykisk
ohälsaoch missbruk
planerasunder2018 i
Lindesbergskommun.

Behovetav boendeformer
inom Funktionsstöds
verksamhetsområde
ska
tillgodosesi Lindesbergs
kommun.

Väntetidi antal dagar
(medelvärde)från
ansökningsdatum
till
erbjudetinflyttningsdatum
till LSS-boende.
Antal externaplaceringar
för barnoch ungainom
Funktionsstöd.

Nej

Ja

3st.

7st.
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Inriktningsmål

Nämndensmål

Indikatorer

Behovetav boendeformer
inom Vård och Omsorgs
verksamhetsområde
ska
tillgodosesi Lindesbergs
kommun.

Planeringunder2018 för
nybyggnationav särskilt
boendei centrala
Lindesberg.
Upplevdtryggheti
äldreomsorgen
(%)

Utfall

Målvärde

91 %

94%

Väntetidtill särskilt
boendefrån
ansökningsdatum
till
erbjudetinflyttningsdatum
(antaldagar)

Barn- och utbildningsnämnd
Viktiga händelser
Arbeteti förskolanmed att ge personalengodakunskaperom läroplanen,genomtänktaoch
likvärdiga kompetensutvecklingsinsatser
har fortgått.
Underårethar arbetetmed att utveckladet systematiskakvalitetsarbetetfortsatt.Fokus
ligger på ökadmåluppfyllelseoch faktorersom påverkarden.Prioriteradeområdeär
arbetsroi klasserna,kvalitet och tydlighet på lektionernasamtelevhälsanstrategiska
betydelse.
Underårethar i omstruktureringenav grundskolornai Lindesbergstätort fortsatt.
Utbyggnadenav Björkhagaskolanhar färdigställts.Ett anbudsförfarande
avseenderust och
tillbyggnadav Brotorpsskolansamtnybyggnationav Lindbackakolan7–9 har inletts.
Förhoppningenär att de nya lokalernaskakunnatasi bruk sommaren2021.
Verksamhetenvid Lindeskolanhar underdet gångnaverksamhetsåret
varit inriktat på
pedagogisktutvecklingsarbetemedfokus på bl.a. ledarskapi klassrummet,närvaro,
digitalisering,implementationav en ny lärplattform (SchoolSoft)och systematiskt
kvalitetsarbete.
Underåretsom varit har Kulturskolangenomförtflera konserter,teater-och
dansföreställningar.
Sjukfrånvaroni förvaltningenminskar,vilket är mycket glädjandeur flera aspekter.I
förvaltningenhar man underflera år arbetataktivt med olika insatserför att våra
medarbetareskamå såbra som möjligt.
Ekonomi
Barn-och utbildningsnämndens
budgetpå ca605 Mnkr användstill ovanstående
verksamheter.
Nämndenredovisarett underskottmot budgetpå 4,5 Mnkr. Förraåret rapporterades
ett överskottpå
2,7 Mnkr jämfört med +0,6 Mnkr (2016)och +1,0 Mnkr (2015).
Förskolanvisar ett överskottpå0,8Mnkr, av totalt 142,5Mnkr. Grundskolansall verksamhetvisar
ett underskottpå 2,9 Mnkr, av totalt 218 Mnkr. Gymnasieskolanhar ett underskottmot budgetpå
0,1 Mnkr, av totalt 130 Mnkr.
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De tre främsta orsakerna till budgetunderskottet är fler elever i grundskolan (4,5 Mnkr)
digitaliseringsinsatser och inköp av datorer inom grund- och gymnasieskola (6,3 Mnkr) samt ökad
semesterlöneskuld till de anställda (1 Mnkr).
Barn- och utbildningsnämndens investeringsvolym 2018 uppgick till 3,0 Mnkr.
Det största projektet undervisningsinventarier Björkhagaskolan står för 2,1 Mnkr av
nettoinvesteringen. Volymen är lägre än vad som planerades i budget för året. Det beror på att
undervisningsinventarier för ny- och ombyggnation av grundskolor är ett pågående projekt. Vissa
tidsförskjutningar i investeringar finns men till största del handlar det om återhållsamhet för att
kunna färdigställa alla skolenheter i kommande steg. Första steget var Björkhagaskolan och på tur
kommande år står Brotorpsskolan och nya Lindbackaskolan.
Verksamhet

Nettokostnad

Nettobudget

Budgetavvikelse

Bokslut 2017

Grundskola

220,6

217,7

-2,9

228,9

Förskola

141,7

142,5

0,8

135,1

Gymnasieskola

130,5

130,4

-0,1

125,4

Fritidshem

26,9

28,2

1,3

21,1

Gemensam
verksamhet

22,5

23,4

0,9

25,1

Central verksamhet

22,9

17,9

-5,0

13,0

Förskoleklass

16,2

16,5

0,2

13,3

Särskola

12,8

13,1

0,3

10,3

Kulturskola

8,7

8,8

0,1

8,3

Gymnasiesärskola

5,7

5,4

-0,3

4,7

Fritidsgård

1,7

1,9

0,2

1,6

610,2

605,8

-4,5

586,7

Totalt
Total
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Planeradeförbättringsåtgärder
Ett fortsattarbeteför att förbättraelevernasresultatär viktigt framöver.Särskilt eleversbehörighet
till gymnasieskolanoch gymnasieelevernas
resultatär viktiga. Detta är den storautmaningarför
kommunensskolor och förskolor. Fleraolika åtgärderhar påbörjatsför att öka måluppfyllelsen.
Måluppfyllelse,kompetensförsörjning,
lokaler och ekonomiär förvaltningensframtidautmaningar.
Förskola:
Arbetavidare med analysoch utvecklingsbehovi kvalitetsarbetet
Utvecklasamsynenpå syfte och genomförandeav överlämnandemellan förskolaoch skola
Utforma sättetatt bedömaspråkförståelse
och språkligmedvetenhet
Utvecklametoderför att stärkabarnmed annatmodersmåli sitt modersmål
Hitta nya vägari att rekryteraförskollärareoch vikarier
Grundskola:
Stärktledarskapi klassrummet
Skriva sig till lärande,den pedagogiskamodellen"Skriva sig till lärande,STL", byggerpå
ett språkutvecklande
arbetssättdär kontinuerligsocialinteraktionoch samarbetemellan
eleveroch lärareunderstödjsav digital teknik
Förbättradanalysoch resultatuppföljning
Gymnasieskola:
Ökadmåluppfyllelseoch säkradrekryteringav kompetentpersonal.
Uppföljning av elevernasstudieresultat.
Stärktelevstöd
Stärktledarskapi klassrummet

Måluppfyllelse nämndmål
Inriktningsmål

Nämndensmål

Medborgarnaupplever
bra kommunalservice
medkvalitet

Lindesbergkommunär
en attraktiv arbetsgivare

Utfall

Målvärde

Barn och eleveri Lindesberg Andel vårdnadshavare
som
är nöjda medsin förskola
uppgeratt de är nöjdamed
och skola.
sitt barnsförskola.

98,1 %

100%

Andel vårdnadshavare
till
grundskoleeleveråk. F-3
somuppgeratt de är nöjda
medsitt barnsskola.

94,8%

100%

Andel grundskoleeleveråk.
4-9 somuppgeratt de är
nöjdamedsin skola.

86,7%

100%

Andel gymnasieeleversom
uppgeratt de är nöjdamed
sin skola.

76,5%

100%

Andel tillsvidareanställda
medheltidsanställning(%).

88,8%

65,5%

Andel medarbetaremeden
tillsvidareanställning(%).

72%

86%

Sjukfrånvarohos
medarbetare(%).

4,83%

5%

Barn-och
utbildningsförvaltningenär
en attraktiv arbetsgivare.

Indikatorer
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Inriktningsmål

Indikatorer

Utfall

Målvärde

Resultati
medarbetarenkätens
fråga
om uppföljning och
utvärderingav enhetensmål
(poängav 5, avserbåde
kommunoch koncern).

4

4

Resultati
medarbetarenkätens
fråga
om att sefram emot att gå
till arbetet(poängav 5, avser
bådekommunoch koncern).

4,2

4

Andel deltagandebarn i
kultur i skolanoch i
förskolan(vissaårskurser
erbjudsårligen),(andelav
förskolebarnoch eleveri åk
F-9)

15%

21 %

Andel grundskoleeleversom
uppgeratt derasläraretar
hänsyntill derasåsikter.

82,6%

100%

Andel gymnasieeleversom
uppgeratt de är delaktigai
skolansverksamhet.

68%

100%

Lindesbergskommunhar Barn-och
en hållbarekologisk
utbildningsförvaltningenhar
utveckling
en hållbarekologisk
utveckling.

Koldioxidutsläppför barnoch
utbildningsförvaltningens
tjänsteresor(ton CO2).

9,8

9,4

Barn och ungagesen bra
och trygg start i livet

Andel vårdnadshavare
som
angeratt derasbarn trivs i
förskolan,kommunala
förskolor, andel(%).

99,1 %

100%

Andel vårdnadshavare
som
uppgeratt derasbarntrivs i
fritidshemmet,kommunala
fritidshem,andel(%)

95,3 %

100%

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

97,4%

100%

Andel gymnasieeleversom
uppgeratt de trivs i skolan,
kommunalaskolor, andel
(%)

-

-

Upplevdtrivsel och trygghet
i grundskolan(%)

91,1 %

100%

I Lindesbergskommun
finns ett kultur-och
föreningslivför alla

Medborgarnaupplever
att de är delaktigai
kommunens
verksamheter

Nämndensmål

Barn-och
utbildningsförvaltningenger
barnoch elevermöjlighet att
deltai kulturverksamhet.

Elevernai Lindesberg
uppleveratt de är delaktigai
skolansverksamhet.

Barn och ungagesen bra
och trygg starti livet.

53

Inriktningsmål
Medborgarnahar tillgång
till utbildning som ger
godamöjlighetertill
egenförsörjning

Nämndensmål
Barn och eleveri Lindesberg
har tillgång till utbildning
somger godamöjlighetertill
egenförsörjning.

Indikatorer
Andel barni förskolasom
utvecklarsådan
språkförståelseochspråklig
medvetenhetatt de är
förbereddaför läs-och
skrivinlärningvid
skolstarten.

Utfall

Målvärde

63%

100%

Andel eleveri åk. 9 som
uppnåttkunskapskraven
i
alla ämnen.

66,5%

100%

Genomsnittligtmeritvärde
eleveri åk. 9 (17 ämnen).

207,8

210

Andel gymnasieelevermed
exameneller studiebevis
inom 4 år.

72,3%

100%

Andel eleveri
gymnasiesärskolan
som når
uppsattakunskapsmål.

100%

100%

Andel eleveri åk 9 somär
behörigatill ett
yrkesprogram(%)

72,6%

100%

Andel gymnasieeleverpå
studieförberedande
program
medgrundläggande
behörighettill universitet
och högskola(%)

67,1 %

83%

SamhällsbyggnadsnämndenBergslagen
Viktiga händelser
Extremt mångarekryteringar
Fleranyckeltjänsterrekryterade
Nollresultati kontrollskuldför livsmedelstillsynen
Ett bra och uppskattatarbeteavseendeexternarbetsmiljö
Utveckling kring arbetetom kompetensförsörjning
och öka attraktivitetensom arbetsgivare.
Översiktsplanearbetetföralla kommunerinom samarbetetbörjar närmasig slutet,en viktig
grundbulti kommunernasövriga planering.
Samhällsbyggnadsnämnden
gör ett överskottpå ca0,2 mnkr, som framförallt berorpå vakanser,
sjukskrivningarmenocksåökadeintäkterframförallt på plan och mät.
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Verksamhet

Nettokostnad

Nettobudget

Budgetavvikelse

Bokslut 2017

Nämnd,
administration

4,6

5,0

0,4

3,6

Mätningskontor

1,1

1,5

0,4

1,7

Stadsarkitektkontor

1,6

1,3

-0,3

-0,1

Miljökontor

2,0

2,1

0,1

3,3

Livsmedel,
alkoholtillstånd

0,8

0,9

0,1

0,6

Summa
gemensamma
kostnader

10,1

10,8

0,7

9,1

Bostadsanpassning
Lindesberg

3,2

2,7

-0,5

3,9

Riktat anslag
byggtillsyn
Total

0,3
13,3

13,5

0,2

13,3

Planeradeförbättringsåtgärder
Ett prioriteratområdeför samhällsbyggnadsnämnden
är att skapagodaförutsättningarför ett bra
klimat för samverkaninom regionBergslagen.Inom ramenför samverkanär nämndenoch
förvaltningenen given aktör och skavaraen eftertraktadsamverkans-och samarbetspartner.
Under2019 kommerforum för dialog och diskussionmellan kommunernadriftsättas,för att
säkerställaatt nämndenarbetari enlighetmed de ambitionersom respektivekommunhar.
Vidare finns det utmaningari tillgänglighetoch enkelhetav hur medborgarnakan få information,
framförallt digitalt. En översynav informationskanaler,var och hur informationenskafinnas
kommeratt genomförasunder2019.
Undersenaredelenav 2018 har flera nya tjänstertillsatts inom förvaltningenoch en viss period av
inlärning kommeratt krävas.Men det är medstor tillförsikt vi kliver in i 2019med,i princip, en
fulltalig förvaltning med godaförutsättningaratt göraett strålande2019.

Måluppfyllelse nämndmål
Utfall

Målvär
de

Handläggningenär
Handläggningstidför
rättssäkermedbra kvalitet
bygglov
och korta handläggningstider
Handläggningstidför
anmälningarenligt
miljöbalken

3,6 v

5v

6v

6v

Handläggningstidför
detaljplanermed
standardförfarande

11,4
mån

10 mån

Kontrollskuld till
livsmedelsföretag

0 tim

596 tim

Inriktningsmål

Nämndensmål

Medborgarnaupplever
bra kommunalservice
medkvalitet

Indikatorer
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Inriktningsmål

Målvär
de

Indikatorer

Utfall

Handläggningstidför
stadigvarande
serveringstillstånd

0,5
mån

2 mån

Handläggningstidför
tillfälliga serveringstillstånd
till slutet sällskap

4,6 dgr

14 dgr

98%

65,5%

92%

86%

Sjukfrånvarohos
medarbetare(%)

6,56%

5%

Resultati
medarbetarenkätens
fråga
om uppföljning och
utvärderingav enhetensmål
(poängav 5)

3,9%

4,2

Resultati
medarbetarenkätens
fråga
om att sefram emot att gå
till arbetet(poängav 5)

3,73 %

4,4

Andel av de som skickarin
en enkel frågavia e-post
som får svar inom två
arbetsdagar(%)

83%

94%

Andel av de somtar kontakt
medförvaltningenvia
telefonsom får ett direkt
svarpå en enkelfråga(%)

59%

65%

Andel somanvänderetjänster

8,8 %

20%

Nöjd-Kund-Indexi
undersökningen
Insikt
(index av 100)

68%

68%

Webbindex,sökbarhetpå
webbplatsen

82%

85%

Antal informationsmötenför
allmänhetoch företagför
livsmedeloch bygglov.

4 st

4 st

Lindesbergskommunhar Förvaltningenhar
en hållbarekologisk
kompetensför att arbetaför
utveckling
ett hållbartsamhälle

Planeringspersonal
har
kompetensför hur man
arbetarför ett hållbart
samhälle

100%

100%

Medborgarnages
förutsättningarför ett
hälsosamtliv och tryggt
åldrande

Planeringspersonal
har
kompetensför hur man
skapartryggamiljöer

100%

100%

Lindesbergkommunär
en attraktiv arbetsgivare

Lindesbergskommunär
attraktiv för nya och
befintliga företag

Medborgarnaupplever
att de är delaktigai
kommunens
verksamheter

Nämndensmål

Samhällsbyggnadsförvaltnin Andel tillsvidareanställda
genBergslagenär en
medheltidsanställning(%)
attraktiv arbetsgivare
Andel medarbetaremeden
tillsvidareanställning(%)

Förvaltningenär tillgänglig
för medborgareoch företag

Medborgarnahar tillgång till
rätt information

Förvaltningenhar
kompetensför att skapa
tryggamiljöer
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Revision
Ekonomi
Driftredovisning (Mnkr)
Verksamhet

Kostnad

Intäkt

Netto

Nettobudget

Budgetavvikelse

Bokslut 2017
Netto

Revision

0,8

0,0

0,8

0,9

0,1

0,8

Totalt

0,8

0,0

0,8

0,9

0,1

0,8

Verksamhet
Under år 2018 har revisorerna genomfört följande granskningar:
· Granskning av hot och våld mot förtroendevalda och anställda
· Granskning av teknisk IT-säkerhet och intrångsskydd
· Granskning av det kommunala aktivitetsansvaret
· Samlad uppföljning av tidigare genomförda granskningar
· Granskning av rutinerna för ansökan om statlig ersättning inom flyktingmottagandet
· PM - nämndernas ansvarsutövande 2018
· Granskning av delårsrapport 2018
· Granskning av årsredovisning 2018
· Underlag för riskbedömning inför revisionsåret 2019

Kommunala bolagen
Linde Stadshus AB
Linde Stadshus AB är moderbolag för de kommunägda bolagen i Lindesbergs kommun. Bolaget
ska, enligt bolagsordningen, handha och samordna ägarstyrningen mot övriga koncernbolag samt
ägandemässigt och operativt ansvara för samordning av bolagens ekonomi och redovisning.
Linde Stadshus AB ägs till 100 procent av Lindesbergs kommun och kommunfullmäktige fastställer
ägardirektiv för bolaget.
Kommunstyrelsens ordförande är ordförande i Linde Stadshus AB och kommundirektören är
verkställande direktör för bolaget.
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Årets resultat
Stadshuskoncernen redovisar ett resultat för verksamhetsåret 2018 på 59,8 Mnkr efter finansiella
poster.
Årets verksamhet
Under 2018 har styrelsen för Linde Stadshus AB beslutat att dotterbolagen ska utse
personuppgiftsombud för att säkerställa arbetet med nya Dataskyddsförordningen (GDPR).
Styrelsen för Linde Stadshus AB ger styrelsen för Besök Linde AB i uppdrag att konkretisera
utvecklingsplanerna för Stripa gruvområde.
Styrelsen för Linde Stadshus AB ger VD för Fastigheter i Linde AB i uppdrag att genomföra en
marknadsundersökning kring efterfrågan på nybyggnationer i Fellingsbro, Guldsmedshyttan och
Storå
Styrelsen för Linde Stadshus AB godkänner reviderat ägardirektiv för Besök Linde AB avseende att
bolaget ska ta över biografen i Lindesberg.
Christer Lenke VD för Linde Stadshus AB avslutar sin tjänst i samband med pension 30 oktober
2018 och ny VD från 1 november 2018 är Henrik Arenvang.
Måluppfyllelse



Inriktning, omfattning och principer för ägarstyrning har fastställts av kommunfullmäktige
och moderbolaget har därmed antagit ägardirektiv för dotterbolagen.
Arbetet med rutiner och omfattning av koncernens interna styrning och uppföljning har
fortsatt under året.
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Framtid
Linde Stadshus AB ägs i syfte att samordna ägarstyrning av övriga koncernbolag och genomföra de
krav på samordning, styrning och uppföljning som ställs enligt kommunallagen och därmed förvalta
de tillgångar som bolaget direkt eller indirekt äger till kommuninvånarnas bästa.
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.

Linde Energi AB
Koncernens verksamhet omfattar verksamheterna elnät och värme som sker i moderbolaget Linde
Energi AB samt elhandel och elproduktion som sker i dotterbolaget Linde Energi Försäljning AB.
Dotterbolaget Närkes Kils Energi AB bedriver ingen aktiv verksamhet sedan 2015.
Linde energi är elnätägare och ansvarar för eldistributionen till nästan 12 000 kunder. Vi ansvarar
för elnäten i Lindesberg, Fanthyttan, Frövi, Fellingsbro och Närkes Kil med omnejd. Totalt har vi
175 mil ledningsnät och omsätter cirka 350 GWh. Vi tar uppgiften att leverera el, alla timmar året
runt, på största allvar. För detta har vi en robust driftorganisation som alltid är i tjänst. Dessutom
bygger vi om och investerar i elnätet för att säkerställa hög leveranssäkerhet och leva upp till nya
krav och förväntningar från kunder och myndigheter. Vi bygger framtidens elnät!
Vårt moderna samhälle förutsätter en väl fungerande infrastruktur för distribution och leverans av el
och värme till företag, offentliga verksamheter och hushåll. Under årens lopp har även vårt
elberoende ökat. I Sverige har vi med internationella mått en hög leveranssäkerhet i vår
energiförsörjning men vi påminns då och då när vädrets makter ställer till det, hur sårbara vi är, om
och när vi inte har el och värme.
Våra kunder förväntar sig trygga och säkra leveranser, en bra miljöprofil samt stabila och
konkurrenskraftiga priser. I våra kundundersökningar får vi bekräftelse på att våra kunder har högt
förtroende för Linde energi. Vi har fortsatt lägst priser i Örebro län för både elnät och fjärrvärme,
vid jämförelse av typkunder med våra konkurrenter. Den positionen vill vi försvara.
Vi har ett händelserikt år bakom oss när vi nu summerar 2018. Totalt sett har bolaget en bra
prestation och god måluppfyllelse inom perspektiven Ägare - Kund - Medarbetare - Samhälle/miljö.
Nedan följer en sammanfattning i punktform av några viktiga händelser.
·
·
·
·
·
·
·
·

Bolaget har ett stabilt resultat på 41,9 Mnkr efter finans
Vi har under 2018 investerat cirka 45,7 Mnkr i framförallt elnät- och värmeverksamheten
Vårt klimatbokslut för 2018 visar när vi summerar direkt och indirekt klimatpåverkan för
bolagets verksamhet att bolaget bidrar till att minska utsläppen av koldioxid med cirka 26 000
ton.
Vi har fortsatt tillväxt med 15 nya fjärrvärmekunder och antalet elhandelskunder nådde "alltime-high" i slutet av året
Vi har i samverkan med Lindesbergs kommun och Lindesbergsbostäder byggt upp ett publikt
nät för laddning av elbilar i Lindesberg och Frövi och vi erbjuder våra kunder nya lösningar
för laddning av elbilar
Vi har tecknat ett långsiktigt samarbetsavtal med BillerudKorsnäs som säkerställer fortsatt
tillgång till spillvärme för våra fjärrvärmekunder
Vi har sett ett genombrott i försäljningen av paketlösningar för egen elproduktion med sol som
energikälla
Vi har genomfört Öppet-hus-aktiviteter i Lindeberg och i Närkes Kil med bland annat
utdelning av trohetsbonus. Som vanligt ett stort intresse med många glada kunder på besök.
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Årets resultat
2018 blev ett framgångsrikt år för Linde Energi. Bolagets ekonomiska resultat efter finans blev 41,9
Mnkr, vilket är det bästa resultatet i bolagets historia. Stabil driftsituation och god tillväxt är några
orsaker till det goda resultatet.
Årets verksamhet
Koncernens verksamhet omfattar verksamheterna elnät och värme som sker i moderbolaget Linde
Energi AB samt elhandel och elproduktion som sker i dotterbolaget Linde Energi Försäljning AB.
Dotterbolaget Närkes Kils Energi AB bedriver ingen aktiv verksamhet sedan 2015.
Elnät
Vid utgången av 2018 var 11 822(11 805) kunder anslutna till Linde Energis elnät vilket täcker
stora delar av Lindesbergs kommun samt Närkes Kil som ligger i västra delen av Örebro kommun.
Elnätet är anslutet till Vattenfall regionnät i Lindesberg, Fanthyttan och Frövi samt till Ellevio
regionnät i Rånnesta, Närkes Kil. Den totala ledningslängden (kabel och luftledning) är ca 2 000 km
och den totala elomsättningen under 2018 blev 367 (351) GWh. Tillgängligheten i elnätet var under
2018 god och inga större störningar noterades. Under året genomfördes investeringar till ett belopp
om ca 9,8 mkr (15,8 mkr) framförallt för att vädersäkra elnätet.
Värme
Fjärrvärme levereras till 1 044 (1 029) kunder i Lindesberg, Vedevåg samt Frövi. Fjärrvärmen
baserades till största delen av spillvärme, energi som annars går förlorad, från BillerudKorsnäs
Frövi. Samtliga leveranser inom värmeverksamheten uppgick under 2018 till ca 109 GWh (112
GWh). Utöver fjärrvärme levereras i samma verksamhetsområde även processånga samt kyla. Det
ekonomiska utfallet för värmeverksamheten blev något lägre än föregående år framförallt beroende
på den lägre volymomsättningen samt det högre elprisets påverkan på driftkostnader. Totalt
investerade värmeverksamheten under år 2018 9,9 mkr (40,9 mkr). Värmeverksamheten har stort
fokus på att ersätta fossila bränslen med mer miljöriktiga bränsleslag.
Elhandel
Linde Energi Försäljning AB säljer el till framförallt privatpersoner och mindre företag i
Lindesbergs kommun och omgivande kommuner. Omsatt el under 2018 uppgick till drygt 155
(155) GWh. Inköp av el sker via den nordiska elbörsen Nordpool genom samarbetspartnern
Scandem. Antalet kunder vid utgången av 2018 uppgick till ca 10 160 vilket är en ökning med 120
kunder. Trots pressade marginaler är elhandelverksamhetens resultat fortsatt stabilt.
Elproduktion
Produktion av förnybar el sker i fem vattenkraftverk (Dalkarshyttan, Östra Bohr, Vedevåg, Ringaby
och Oppboga), alla belägna i Arbogaån. Dessutom produceras en mindre mängd el via
solcellsanläggningar. Den totala elproduktionen uppgick till drygt ca 16,5 GWh under 2018 att
jämföra med en normalårsproduktion på 23 GWh. Trots en avsevärt lägre volym än budget samt
föregående år så har ett stigande elpris under 2018 föranlett ett resultatet som är bättre än
föregående år även om det inte riktigt nådde upp till budget.
Måluppfyllelse
Linde Energi AB inklusive dotterbolag erhåller från Lindesbergs kommun ägardirektiv som
beskriver förväntad avkastning samt specificerar ett antal ändamål som koncernen har att sträva
efter. Förväntade mål enligt gällande ägardirektiv stipulerar en avkastning på eget kapital på 12%
och soliditet över 40 %. För 2018 uppnår verksamheten målen.
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Utöver de finansiella målen ger ägardirektiven riktning åt bolagets ledning och styrelse. Icke
finansiella mål och kommunala ändamål diskuteras och redovisas löpande till styrelsen vid
ordinarie styrelsemöten.
Framtiden
Vi ser nu fram mot ett minst lika händelserikt år 2019 där vi gör vårt yttersta för att leva upp till
högt ställda krav och förväntningar från våra kunder. Ett prioriterat område 2019 blir miljö- och
klimat. Det är ett område där Linde energi har varit framgångsrikt historiskt och nu vill vi fortsätta
att ta en ledande position i klimatomställningen. Andra prioriterade frågor är fortsatta investeringar
för att säkra framtidens elnät, anslutning av Storå till fjärrvärmenätet i Guldsmedshyttan samt
utveckling av en kundinriktad energihandel.

Fastigheter i Linde AB
Moderbolaget i fastighetskoncernen, FALAB, skall direkt eller indirekt genom sina dotterbolag äga,
förvalta, förvärva och avyttra fastigheter, bedriva nybyggnation av lokaler och bostäder, bedriva
fastighetsförvaltning åt annan, äga exploateringsmark för egen verksamhet, samordna de
verksamheter som bedrivs av bolagets dotterbolag samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Verksamheten i bolaget ska drivas på affärsmässiga grunder förenlig med gällande lagstiftning och
till kommuninnevånarnas bästa. Inom ovanstående ramar för att utgöra ett för kommunen strategiskt
instrument till stöd för tillväxt och framgång för näringsliv och arbetsmarknad. FALAB ägs av
Linde Stadshus AB och ingår i bolagskoncernen. Linde Stadshus AB ägs i sin tur till 100% av
Lindesbergs kommun.
Ur uppdraget i Linde Stadshus AB:s fastighetsdel har FALAB under året 2018 fokuserat på att
bedriva nybyggnation av lokaler och bostäder. Ett utvecklat samarbete inom kommunkoncernen är
en framgångsfaktor för bolaget såväl som för bolagskoncernen och Lindesbergs kommun.
Årets resultat
FALAB-koncernen redovisar ett resultat för verksamhetsåret 2018 på 32,8 Mnkr efter finansiella
poster, vilket är i linje med budget. Justerat för poster av engångskaraktär är resultatet efter
finansiellt netto 13,8 Mnkr.
Årets verksamhet
Året som gått har varit händelserikt, om inte det mest händelserika i koncernens historia.
Samarbetet med förvaltningarna runt lokalfrågor har under året stärkts. Detta skall fortsatt
prioriteras för att nå en så optimal nyttjandegrad, av de finansiella resurserna avsatta till
fastighetsunderhåll, som är praktiskt möjligt.
Projektering och produktion av Lindesbergs nya 7-9 skola, Lindbackaskolan, har under året fått
stort fokus från FALAB organisationen, ett arbete som fick en ny inriktning under slutet av 2018.
Förhoppningen är att det ”omtag” som är gjort kommer att bli en kvalitativ och ekonomisk
framgång.
Vidare har framtiden för grundskolorna i Lindesbergs stad utretts av Barn- och
Utbildningsförvaltningen/-nämnden. Detta medförde att FALAB har utfört en utbyggnad av
Björkhagaskolan. Den kommer att åtföljas av en om- och tillbyggnad av Brotorpsskolan i samband
med att den nya 7–9 skolan uppförs. Detta för att gå från tre till två grundskolor med årskurs F-6 i
Lindesbergs stad.
Under 2018 har även ett LSS-boende färdigställts åt Lindesbergs kommun och planeringar för
ytterligare boenden såsom äldre-, grupp, särskilda boenden utreds i samförstånd med
Socialförvaltningen.
LIBO har under 2018 färdigställt 20 stycken nya lägenheter i kvarteret Gåsen och 30 stycken nya
lägenheter med hög tillgänglighet är under produktion i kvarteret Bulten.
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Detta boende går under arbetsnamnet Bergsparken och färdigställs under slutet av 2019. Region
Örebro Län uppför en ny vårdcentral och ny folktandvård i samma entreprenad. De två byggnader
byggs samman med ett atrium och den totala byggnadsvolymen kommer att utgöra ett nytt
landmärke i Lindesbergs kommun. Under uppförande är även 12 stycken ungdomslägenheter i
kvarteret Bagaren, vilka beräknas vara inflyttningsklara till halvårsskiftet 2019.
LIBO har försålt 279 lägenheter i stadsdelen Sköndal under 2018. Dels för att ge bolaget
ekonomiskt utrymme för att fortsätta nyproduktionen men också för att bolaget inte skall växa
fysiskt. LIBO´s styrelse har länge haft ambitionen att behålla den volym LIBO har avseende
marknadsandelen hyreslägenheter i Lindesbergs kommun.
Måluppfyllelse
De flesta mål som bolagets ägardirektiv har slagit fast såväl som de mål bolaget har åsatts genom
kommunens utvecklingsstrategi 2025 är för 2018 uppnådda. De strategiska mål som vår styrelse
utpekat har uppnåtts, förutom ett; produktionen av 40 st nya lägenheter under kalenderåret 2018.
Ambitionen med detta mål är dock att vi skall producera 40 lägenheter per år över tid sett. Med de
planer för bostadsproduktion som idag finns kommer målet att nås över tid. Vidare är inte det
ekonomiska målet och det strategiska målet att bygga nya lägenheter förenliga, vilket medfört
styrelsens aktiva val att prioritera nybyggnationer på bekostnad av de ekonomiska målen, de
närmsta åren.
Framtiden
Fortsatta nybyggnationer av bostäder och förvaltningslokaler, symbolbyggnader, som exempelvis
den nya 7–9 skola i centrala Lindesberg. FALAB fokuserar på att delta i en, av Barn- och
Utbildningsförvaltningen/-nämnden, välplanerad process där Lindesberg stads grundskolor
effektiviseras och tre skolor blir två. Skolor på kommunens mindre orter kan komma att avvecklas
vilket då blir en utmaning för fastighetskoncernen. Vidare så står Socialförvaltningen inför stora
utmaningar att möta kommande behov av fler boenden i olika kategorier, här kommer
fastighetskoncernen spela en stor och avgörande roll.
Den enskilt största framgångsfaktorn i detta arbete blir en stark ekonomisk strategi. Finansieringen
kommer inte vara den avgörande faktorn utan möjligheten att bära drift-och hyreskostnaderna.
Bostadsplaner är, bland annat, bostäder och lokaler i Rådhuskvarteret Lindesberg, ombyggnationer
av nuvarande vårdcentral, Stadsskogsskolan och Kristinaskolan. Vid Kristinaskolan planeras även
för nybyggnation. Vidare så finns planer för en utveckling av området norr om golfbanan,
Dalkarlshyttan/Tempelbacken. Ett område för ett aktivt leverne, med lokaler för sportaktiviteter och
attraktivt boende inom samma närområde. Punkthus vid Sjövallen i Frövi och parhus i Fellingsbro
och Storå/Guldsmedshyttan finns också på planeringsstadiet.
De ovan beskrivna planerna blir symboler för Lindesberg kommuns vilja att utvecklas och växa. Då
är det även av största vikt att planera långsiktigt för kommunens fortsatta expansion. Framtidens
detaljplanearbete måste planeras idag för att förkorta exploateringstiderna imorgon.
En enhetlig bolagskultur grundad på transparens, hållbarhet, utveckling, samarbete och engagemang
kommer att ge en trygghet på vår marknad. Med hjälp av styrd information och god
kommunikation, internt och externt, kommer vi att bygga förtroende och skapa ett intresse för
Lindesbergs kommun som bostads- och etableringsplats.
Målet är givet; Ett stolt FALAB i ett attraktivt Lindesberg!

Besök Linde AB
Under våren beslutades att övertagandet av ishallen Lindehov skjuts upp, detta på grund av att
ytterligare utredningar hos Samhällsbyggnads förbundet samt bolaget behöver genomföras.
Bolaget har under året anställt en eventstrateg samt en löneadministratör.
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Under hela hösten har arbete pågått med nya hemsidor till samtliga verksamheter. Lindesberg
Arenas hemsida färdigställdes och kunde lanseras i november. Övriga två hemsidor beräknas bli
klara i början av 2019.
I december ingick bolaget ett samarbetsavtal med Tickster, därav kan bolaget nu erbjuda enklare
biljettbokningar och betallösningar via webben för de evenemang bolaget arrangerar.
Årets resultat
Besök Linde AB redovisar ett negativt resultat efter finansnetto på 9,9 Mnkr, vilket är i linje med
gällande budget.
Badhuset Energikällan
Under året har badanläggningen genomgått flera underhålls- och renoveringsarbeten.
I månadsskiftet maj/juni stängdes badet i två veckor på grund av diverse renoveringar.
Ventilationen i receptionen samt omklädningsrummen byttes ut, garantijobb i relaxavdelningen
åtgärdades, dörrpartier mellan äventyrs- och undervisningsbassängen byttes ut. Under
stängningsperioden upptäcktes det att kakelplattor på botten av undervisningsbassängen lossnat,
detta reparerades omgående och blev klart i slutet av sommaren. Fasaden samt taket på fastigheten
har renoverats.
Trycket på skolsimskolor är fortsatt väldigt högt. Bolaget har bedrivit skolsimskola under hela året,
även på loven med undantag för jullov.
Bolaget har bedrivit simskola för förskoleklasser åt Lindesbergs kommun för att öka vattenvanan
hos barn redan i tidig ålder. Simskolan var en satsning som bekostades av statliga bidrag.
Tillsammans med Lindesbergs kommun har bolaget arrangerat flera olika lovaktiviteter, bl.a.
poolparty för mellanstadie- och högstadieelever samt sommarsimskola.
Målet på 1 100 tkr för försäljningen i cafeterian uppfylldes inte då försäljningen landade på 971 tkr.
Bolaget ser över utbud och prisbild till nästa år.
Föregående års höga beläggning på relaxavdelningen har fortsatt och bolaget gick i mål med
250 tkr, helt enligt budget.
Det totala besöksantalet under året landade på 110 037 gäster.
Medlemsantalet på Actic ligger fortfarande lite lägre än målet (886 st av 1 000 st) och detta gör att
intäkterna landade på 1 322 tkr (mål för helåret 1 500 tkr). Bolaget satsar vidare med samma mål
nästkommande år.
Lindesberg Arena
Vid årsskiftet installerades en besöksräknare i stora entrén till arenan och totalt passerade 256 070
gäster in via den.
Arrangemangen som äger rum på Lindesberg Arena önskas vara en blandning av olika genrer för att
locka flera målgrupper. Under året har det arrangerats bland annat “Babblarna – den första
musikalen”, fler olika idrottsevenemang, afterwork med David Batra och Manskören Harmonis
vårshow Caprice.
Bolaget arrangerade träningsveckan, Energicampen, som avslutades med att hälso- &
träningsprofilen Mårten Nylén höll en föreläsning och ett träningspass. Koncept har arrangerats i
några år men har inte utvecklats enligt plan och kommer att upphöra.
Under sommaren samarbetade personalen på arenan med kommunens sommarjobbande ungdomar
som bedrev Fritidsbanken, där fritidsartiklar lånats ut under hela sommaren.
Bokningsmålet för Lindesberg Arena på 1 300 tkr uppnåddes inte fullt ut. Bolaget har haft en lite
mindre efterfrågan på konferenser under året därav slutade vi på 1 228 tkr.
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Målet gällande fördelningen på bolagets konferensgäster som är minst 50% externa kunder (ej
kommunen) uppfylldes med resultatet 56% externa och 44% interna.
Stripa Gruvmiljö
Det 10-åriga projektet Bergslagssatsningen som bolaget har deltagit i avslutades i februari.
En långsiktig plan för hela området samt dess byggnader har utformats.
Tillsammans med Lindesbergs kommun har bolaget även i Stripa arrangerat flera olika
lovaktiviteter, bl.a. mästarnas mästare.
Området hade flera nyheter till sommarens öppning. Visningarna utökades med en cykelvisning i
närområdet. Det gamla förrådet öppnades upp och fungerade som en kombinerad visningssal av
gammalt förrådsmaterial och en ny butik med återförsäljning av varor producerade i närområdet
samt egna varor från gruvområdet.
Bolaget har utökat sitt samarbete med Masugnens Arbetsmarknadsenhet AME under året. Sedan
tidigare sker samarbete gällande fönsterrenovering av gruvområdets fönster och nu har det utökats
med några praktikplatser gällande daglig yttre skötsel av området, som exempelvis gräsklippning,
målning och diverse andra arbetsuppgifter.
Projektet ”Gröna jobb” (ett samarbete mellan Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen) pågick under 2018.
Under projektet renades området på sly och mindre träd.
Bolaget har arrangerat ett flertal event under året, Julmarknaden, Stripadagen och nykomlingen
“Siste man stänger dörren”.
Bolaget har som mål att öka intäkterna med 250 tkr mot föregående års budget, ett mål som inte
uppfyllts. Detta beror till största del på hyresavtal som är beräknade i budgeten med som ej kunnat
tecknats.
Måluppfyllelse
Målen enligt bolagets ägardirektiv samt kommunens utvecklingsstrategi 2025 är båda uppfyllda.
Arbete pågår för att minska underskottet i bolaget.
Framtiden
Bolaget har fokus på värdskap under 2019. Badhuset Energikällan fyller 30 år och kommer firas på
olika sätt. Hela bolaget utvecklar samt förfinar både nya och återkommande evenemang. Under
hösten tillkommer biografverksamheten i bolaget.
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5 Våra räkenskaper
Resultaträkning
Mnkr

Not

Budget
kommun
2018

Kommunen
bokslut
2018

Kommunen
bokslut
2017

402,4

359,2

375,2

8,9

8,2

Not

Koncernen
bokslut
2018

Koncernen
bokslut
2017

701,4

504,1

Verksamhetens
intäkter

1

Jämförelsestörande
intäkter

1a

Verksamhetens
kostnader

2

- 1 832,8

-1 767,2

-1756,8

-1 987,2

-1 727,5

Avskrivningar

3

-17,0

-19.9

-18,4

-152,1

-181,6

-1 447,4

-1 419,0

-1 391,7

-1 437,9

-1 405,0

Verksamhetens
nettokostnad

1

Skatteintäkter

4

1 069,7

1 062,3

1 041,2

2

1 062,3

1 041,3

Generella
statsbidrag och
utjämning

5

392,5

398,9

383,2

3

398,8

383,2

Finansiella intäkter

6

4,5

7,2

4,0

116,4

4,4

Finansiella
kostnader

7

-4,5

-0,7

-0,6

-29,2

-33,3

14,8

48,7

36,2

110,4

-9,4

-1,9

-7,2

108,5

-16,6

Resultat före
extraordinära
poster
Skattekostnader
Extraordinära
intäkter
Extraordinära
kostnader
Årets resultat

8

14,8

48,7

36,2

4
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Balansräkning
Mnkr

Not

Kommunen
2018-12-31

Kommunen
2017-12-31

Not

Koncernen
2018-12-31

Koncernen
2017-12-31

6,8

7,7

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella
anläggningstillgångar
Immateriella
anläggningstillgångar
Materiella
anläggningstillgångar
Mark, byggnader,
tekniska anläggningar

13

279,6

214,2

5

2109,1

1736,7

Maskiner och
inventarier

13

41,4

41,7

5

405,6

408,6

5

27,9

170,3

Övriga materiella
anläggningstillgångar
Finansiella
anläggningstillgångar

14

Summa
anläggningstillgångar

409,9

410,5

17,8

18,2

730,9

666,4

2567,2

2341,5

Omsättningstillgångar
Förråd, exploatering

15

0,7

0,7

10,9

14,3

Fordringar

16

129,6

135,1

251,6

210,7

Kassa och bank

17

235,0

233,7

460,1

343,2

365,3

369,5

722,6

568,2

1096,2

1035,9

3289,8

2909,7

Summa
omsättningstillgångar
SUMMA
TILLGÅNGAR
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Not

Kommunen
2018-12-31

Kommunen
2017-12-31

Ingående eget kapital

18

642,3

Årets resultat

18

48,7

Mnkr

Koncernen
2018-12-31

Koncernen
2017-12-31

606,1

757,5

694,3

36,2

108,5

-16,6

-17,3

79,8

Not

EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR &
SKULDER
Eget kapital

Omstrukturering
bolagen
Summa eget kapital

691,0

642,3

848,7

757,5

106,3

108,5

106,8

109,5

21,8

23,5

83,2

85,0

128,1

132,0

190,0

194,5

Långfristiga skulder

12,8

15,3

1842,0

1590,0

Kortfristiga skulder

264,3

246,3

409,1

367,7

Summa skulder

277,1

261,6

2251,1

1957,7

1096,2

1035,9

3289,8

2909,7

Avsättningar
Avsättning till
pensioner och liknande
förpliktelser
Andra avsättningar
Summa avsättningar

8

Skulder

SUMMA EGET
KAPITAL
AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER

9

Panter och
ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser
inklusive löneskatt

23

537,5

567,2

12

537,5

567,2

Borgensåtagande

24

2004,6

1621,3

12

175,4

136,7

Lös egendom

27

22,6

28,5

Hyra fastighet

28

504,9

467,2

Operationell leasing
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Kassaflöde
Kommunen
2018

Kommunen
2017

Årets resultat

48,7

Justering avskrivningar

19,9

Noter

Not

Koncernen
2018

Koncernen
2017

36,2

108,5

-16,6

18,3

152,1

181,6

Not

Löpande verksamhet

Justering korrigering
Anläggningsregister-exploatering

13

Justering för gjorda avsättningar

10

Medel från verksamheten före
förändring av rörelsekapital
Ökning/minskning kortfristiga
fodringar

12

-0,3
-3,9

8,2

-4,5

15,2

64,7

62,4

256,1

180,2

5,6

19,4

40,9

-19,6

-3,4

-0,2

Ökning/minskning förråd, expl mark
Ökning/minskning kortfristiga
skulder

12

Kassaflöde från den löpande
verksamheten

18,0

-5,8

41,4

-12,0

88,3

76,0

335,0

148,4

-34,5

-607,9

-326,1

-16,4

-22,8

-16,4

-630,7

-342,5

412,6

171,4

412,6

171,4

INVESTERINGSVERKSAMHET
Investering fastigheter och
inventarier

11

-59,6

Investering va/renhållning

11

-22,8

Försäljning anläggningstillgångar
Finansiell leasing
Kassaflöde från
investeringsverksamhet

2,2
13

-3,7

-6,7

-83,8

-57,6

-2,5

-2,4

FINANSIERINGSVERKSAMHET
Långfristig skuld finansiell leasing
Amortering av långfristiga skulder
Ökning/minskning av långfristiga
fordringar
Ökning/minskning av aktier, andelar
mm

-0,6

-0,7

Ökning/minskning av långfristiga
skulder
Minskning av finansiell
anläggningstillgång till likvida medel
Kassaflöde från
finansieringsverksamheten

-3,1

Upplösning av bidrag till statlig
infrastruktur
Årets kassaflöde

-3,1
2,6

1,3

18,0

116,9

-22,7

Likvida medel vid årets början

233,7

215,7

343,2

365,9

Likvida medel vid årets slut

235,0

233,7

460,1

343,2
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Noter
Noter Kommunen
NOTER (Mnkr)

Kommun 2018

Kommun 2017

Intäkter enligt driftredovisning

457,3

472,9

-avgår interna intäkter

-89,1

-89,5

Summa verksamhetens intäkter

368,2

383,4

Försäljningsintäkter

5,9

5,0

Taxor och avgifter

57,6

50,6

Hyror och arrenden

25,1

24,4

218,9

247,4

49,5

47,0

Realisationsvinster

0,4

0,7

Övriga intäkter

1,8

0,1

359,2

375,2

Mark- och tomtförsäljning

0,0

8,2

Intäkter Migrationsverket

6,7

Försäljning fastighet

2,2

Not 1 Verksamhetens intäkter

Specifikation verksamhetens intäkter

Bidrag
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster

Summa specifikation verksamhetens intäkter
Not 1a

8,9

8,2

1880,2

1868,2

-avgår interna kostnader

-89,1

-89,5

-avgår kapitalkostnader

-23,9

-21,9

1 767,2

1 756,8

1018,9

993,3

Pensionskostnader

86,5

88,4

Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial

11,2

5,2

Köp av huvudverksamhet

234,0

245,1

Lokal- och markhyror

176,9

174,3

Övriga tjänster/kostnader

128,8

142,5

Lämnade bidrag

60,0

57,4

Förbrukningsmaterial och inventarier

50,9

50,6

1767,2

1756,9

Not 2 Verksamhetens kostnader
Kostnader enligt driftredovisning

Summa verksamhetens kostnader
Specifikation verksamhetens kostnader
Löner och sociala avgifter

Summa specifikation verksamhetens
kostnader
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NOTER (Mnkr)

Kommun 2018

Kommun 2017

7,3

8,1

11,1

10,1

1,5

0,1

19,9

18,3

Not 3 Avskrivningar
Avskrivningar byggnader och anläggningar
Avskrivningar maskiner och inventarier
Nedskrivningar
Summa avskrivningar
Specifikation nedskrivningar
-varav kommunstyrelsen

0,3

-varav barn- och utbildningsnämnden

1,2

0,1

1,5

0,1

1 065,5

1 043,3

Preliminär slutavräkning 2015/2014

-3,5

-4,8

Slutavräkning 2014/2013 korrigering

-1,4

1,2

1,7

1,5

1 062,3

1 041,3

249,4

248,5

Kostnadsutjämning

15,7

12,3

Utjämning LSS

42,5

39,4

Regleringsbidrag

3,7

-0,2

Fastighetsavgifter

49,2

43,4

38,3

39,8

398,9

383,2

Ränteintäkter

4,6

2,2

Administrationsavgift borgensåtagande

2,6

1,9

7,2

4,1

-varav socialnämnden
Summa nedskrivningar maskiner och
inventarier
Not 4 Skatteintäkter
Preliminära skatteintäkter

Mellankommunal utjämning
Summa skatteintäkter
Not 5 Generella statsbidrag och utjämning
Inkomstutjämning
Strukturbidrag

Sysselsättningsstöd
Ökat flyktingmottagande
Summa generella statsbidrag och utjämning
Not 6 Finansiella intäkter

Övriga finansiella intäkter
Summa finansiella intäkter
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NOTER (Mnkr)
Not 7 Finansiella kostnader

Kommun 2018

Räntekostnader på lån
Övriga finansiella kostnader

Kommun 2017
0,1

0,7

0,5

0,7

0,6

48,7

36,2

-varav resultat balansenhet vatten och avlopp

1,9

1,4

-varav resultat balansenhet renhållning

1,1

1,1

-avgår realisationsvinst bilar

-0,4

-0,7

-avgår realisationsvinst mark

-2,2

-8,2

Justerat resultat

46,1

27,2

Avgår realisationsvinst vid försäljning bilar

-0,4

-0,7

Försäljning mark

-2,2

-8,2

Summa försäljning

-2,6

-8,9

-2,2

6,2

Avsättning vatten/renhållning

-1,7

2,0

Summa justering av gjorda avsättningar

-3,9

8,2

Nettoinvesteringar enligt redovisning

59,5

34,5

Nettoinvesteringar vatten/renhållning

22,8

16,4

Summa nettoinvesteringar

82,3

50,9

Förändring av kortfristiga fordringar

-5,6

-19,4

Förändring av kortfristiga skulder

18,0

-5,8

Summa justering av rörelsekapitalets
förändring

12,4

-25,2

Ränta på pensionsskuld
Summa finansiella kostnader
Not 8 Årets resultat
Årets resultat Lindesbergs kommun

Not 9 Försäljning

Not 10 Justering för gjorda avsättningar
Avsättning till pensioner
Avsättning citybanan

Not 11 Nettoinvesteringar

Not 12 Justering av rörelsekapitalets
förändring
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NOTER (Mnkr)

Kommun 2018

Kommun 2017

19,4

28,8

Not 13 Materiella anläggningstillgångar
Markreserv
Anskaffningsvärde
Omklassificering anskaffningsvärde
Årets nyanskaffning
Ackumulerad värdeminskning

-13,2
9,8

3,9

-5,2

15,3

Korrigering värdeminskning

10,3

Årets avskrivningar

-0,2

-0,2

Utgående bokfört värde

23,8

14,2

249,4

237,1

Fastigheter för affärsverksamhet
Anskaffningsvärde
Omklassificering anskaffningsvärde
Årets nyanskaffning
Ackumulerad värdeminskning

-4,2
22,8

16,4

-149,7

-149,2

Korrigering värdeminskning
Årets avskrivningar
Utgående bokfört värde

3,9
-2,5

-3,4

119,9

100,7

258,3

227,4

Publika fastigheter
Anskaffningsvärde
Omklassificering anskaffningsvärde
Årets nyanskaffning
Ackumulerad värdeminskning
Årets avskrivningar
Utgående bokfört värde

5,0
41,2

26,7

-160,2

-156,8

-4,4

-4,2

134,9

98,1

14,4

11,3

Övriga fastigheter
Anskaffningsvärde
Omklassificering anskaffningsvärde

3,2

Årets nyanskaffning
Ackumulerad värdeminskning

-13,3

Korrigering värdeminskning
Årets avskrivningar
Utgående bokfört värde
Summa mark och fastigheter

-9,2
-3,9

-0,2

-0,2

1,0

1,1

279,6

214,1
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Kommun 2018

Kommun 2017

226,3

212,7

Maskiner, fordon och inventarier
Anskaffningsvärde
Korrigering finansiell leasing

3,1

Omklassificering anskaffningsvärde
Årets nyanskaffning
Ackumulerad värdeminskning

-1,2
8,6

7,5

-180,9

-170,1

Korrigering värdeminskning

-0,1

Årets avskrivningar

-4,9

-4,7

Årets avskrivningar finansiell leasing

-6,2

-5,5

Nedskrivningar

-1,5

-0,1

Utgående bokfört värde

41,4

41,7

Summa maskiner, fordon och inventarier

41,4

41,7

Summa materiella anläggningstillgångar

321,0

255,8

Förlagslån

3,2

3,2

Revers Löa m.fl.

1,4

1,6

Revers Nerikes Brandkår

0,1

0,6

Summa långfristiga fordringar

4,7

5,4

371,9

371,9

30,1

30,1

Ägartillskott Linde Stadshus AB

3,0

3,0

Lindesberg Utveckling

0,1

0,1

Summa aktier och andelar

405,1

405,1

Summa finansiella anläggningstillgångar

409,9

410,5

Citybanan

0,0

8,5

Upplösning Citybanan

0,0

-8,5

Summa bidrag till statlig infrastruktur

0,0

0,0

Not 14 Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga fordringar

Aktier, aktier och bostadsrätter
Andelar
Linde Stadshus AB

Bidrag till infrastruktur
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Not 15 Förråd, exploateringsmark

Kommun 2018

Kommun 2017

0,8

0,8

-0,1

-0,1

0,7

0,7

0,0

0,1

20,7

17,2

1,5

6,1

26,3

13,8

Fastighetsavgift

29,0

21,8

Ankomstregistrerade fakturor

27,7

27,6

Förutbetalda kostnader

10,4

20,1

Övriga fordringar

14,0

28,4

Tomter Vibyn
Avgår kostnader tomter
Summa förråd, exploateringsmark
Not 16 Fordringar
Statsbidragsfordringar
Kundfordringar
Upplupna intäkter
Momsfordran
Skatteavräkning

-varav Migrationsverket
Summa kortfristiga fordringar

22,6
129,6

135,1

0,1

0,3

452,5

337,3

-varav Besök Linde AB

6,9

2,9

-varav Linde Energi AB

-42,5

-13,3

-140,6

-20,6

-41,8

-73,9

0,4

1,0

-217,6

-103,9

235,0

233,7

642,3

606,1

-varav vatten

4,6

2,7

-varav renhållning

4,4

3,3

48,7

36,2

691,0

642,3

Not 17 Kassa, bank m.m.
Plusgiro
Bank

-varav Lindesbergs bostäder
-varav Fastigheter i Linde AB
-varav Linde Stadshus AB
Summa bolagens likvidamedel
Summa likvida medel
Not 18 Eget kapital
Ingående eget kapital

Årets resultat
Omstrukturering bolagen
Summa eget kapital
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Not 19 Avsättning till pensioner inklusive
löneskatt

Kommun 2018

Kommun 2017

Avsättningar pensioner anställda

89,1

93,0

Avsättning pensioner förtroendevalda

17,2

15,6

106,3

108,6

93,0

90,2

Ränteuppräkning

0,7

1,4

Basbeloppsuppräkning

0,4

1,0

-3,9

-4,7

Avsättning pensionsförbindelse
Summa pensionsavsättningar
Specifikation- avsatt till pensioner för
anställda
Ingående avsättning

Nya utbetalningar
Utbetalningar enligt avtal ÖK-SAP

-0,1

Slutbetalning förmånsbestämd ålderspension

0,3

Intjänad förmånsbestämd ålderspension

2,5

4,3

Nya efterlevnadspensioner

0,2

1,1

Övrig post

-3,9

-0,6

Summa avsatt till pensioner

89,1

93,0

Aktualiseringsgrad

97%

97 %

15,5

12,1

Ränteuppräkning

0,2

0,2

Basbelopppsuppräkning

0,2

0,1

Ny intjänade

1,3

3,1

17,2

15,5

18,6

18,6

VA-kollektivet

1,6

1,8

Renhållningskollektivet

1,7

3,1

21,8

23,5

12,4

14,9

Skuld för anläggningsavgifter

0,4

0,4

Summa långfristiga skulder

12,8

15,3

Specifikation- avsatt till pensioner
förtroendevalda
Ingående avsättning

Summa avsatt till pensioner förtroendevalda
Not 20 Andra avsättningar
Miljöfond

Citybanan
Summa andra avsättningar
Not 21 Långfristiga skulder
Ingående låneskuld
Amortering
Finansiell leasing
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Not 22 Kortfristiga skulder

Kommun 2018

Kommun 2017

Leverantörsskulder

72,2

63,4

Personalens skatter och avgifter

38,3

37,4

-varav källskatt

16,0

15,7

2,8

2,6

19,5

19,1

Förutbetalda intäkter

9,7

8,4

-varav kommunalskatt

9,7

8,4

97,4

96,9

2,7

2,8

33,0

35,1

8,0

8,5

-varav semesterlöneskuld

36,1

33,4

-varav ferielöneskuld

17,6

17,1

Övriga kortfristiga skulder

29,6

26,4

Interimsskulder

17,0

13,8

264,3

246,3

Pensionsförpliktelser intjänade tom 1997

432,5

456,5

Löneskatt

104,9

110,7

Summa pensionsförpliktelser

537,4

567,2

567,1

585,3

Ränteuppräkning

2,9

6,0

Basbeloppsuppräkning

8,0

11,1

-34,1

-33,1

-varav skatteskuld
-varav arbetsgivaravgifter

Upplupna kostnader
-varav upplupna
-varav pensionskostnad individuell del
-varav löneskatt pensionskostnad individuell del

Summa kortfristiga skulder
Not 23 Pensionsförpliktelser

Specifikation pensionsförpliktelser
Ingående ansvarsförbindelse

Gamla utbetalningar
Aktualisering
Övrig post

-1,7
-6,5

-0,3

537,5

567,2

607,2

614,1

75,0

75,0

Fastigheter i Linde AB

1 147,0

795,5

Summa kommunägda bolag

1 829,2

1 484,6

Utgående ansvarsförbindelse
Not 24 Borgensåtagande kommunägda bolag
Lindesbergs bostäder
Linde Energi AB
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Kommun 2018

Kommun 2017

127,4

88,3

34,6

35,0

Bergslagens kommunalteknik

7,5

7,5

Föreningar

5,8

5,8

175,3

136,6

Förlustansvar egna hem

0,1

0,1

Summa förlustansvar egnahem

0,1

0,1

2 004,6

1 621,3

Inom 1 år

11,2

12,7

Senare än 1 år men inom 5 år

11,3

15,3

Not 25 Borgensåtagande övriga
Riksbyggen
Brf Senioren Lindesberg

Summa övriga
Not 26 Förlustansvar egna hem

Totalt borgensåtagande
Not 27 Operationell leasing, lösegendom
Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt
följande

Senare än 5 år
Summa operationell leasing lösegendom

0,5
22,5

28,5

Inom 1 år

148,3

138,3

Senare än 1 år men inom 5 år

353,3

336,6

Not 28 Operationell leasing, hyra fastigheter
Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt
följande

Senare än 5 år
Summa operationell leasing hyra fastigheter

3,3
504,9

474,9

Totala minimileaseavgifter

12,5

15,0

Framtida finansiella kostnader

-0,1

-0,1

Nuvärdet av minimileaseavgifter

12,4

14,9

Inom 1 år

8,2

7,7

Senare än 1 år men inom 5 år

4,2

7,2

Not 28 Finansiella leasingavtal, fordon

Nuvärdet av minimileaseavgifter förfaller
enligt följande

Senare än 5 år
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Noter koncernen
Noter

Koncernen 2018

Koncernen 2017

701,4

504,1

-1 987,2

-1 727,5

-152,1

-181,6

-1 437,9

-1 405,0

1065,5

1043,3

Slutavräkning 2014/2013

-1,4

1,3

Preliminär slutavräkning 2015/2014

-3,5

-4,8

1,7

1,5

1062,3

1041,3

249,4

248,5

Kostnadsutjämning

15,7

12,3

Utjämning LSS

42,5

39,4

Regleringsbidrag

3,7

-0,2

Fastighetsavgift

49,2

43,4

38,3

39,8

398,8

383,2

Kommunen

48,7

36,2

Linde Stadshus AB

59,8

-52,8

108,5

-16,6

Lindesbergs kommun

48,7

36,2

Linde Stadshus AB

-3,1

-3,0

Fastigheter i Linde AB

32,8

-75,8

Linde Energi AB

41,9

41,3

Besök Linde AB

-9,9

-8,0

110,4

-9,3

Not 1 Verksamhetens nettokostnad
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Summa verksamhetens
nettokostnad
Not 2 Skatteintäkter
Skatteintäkter

Mellankommunal utjämning
Summa skatteintäkter
Not 3 Generella statsbidrag och
utjämning
Inkomstutjämning
Strukturbidrag

Sysselsättningsstöd
Ökat flyktingmottagande 15/16
Summa generella statsbidrag och
utjämning
Not 4 Årets resultat

Summa årets resultat
Resultat före bokslutsdispositioner

Summa bokslutsdispositioner
bolagskoncernen
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Koncernen 2018

Koncernen 2017

279,6

214,2

1789,2

1501,2

40,3

21,3

2109,1

1736,7

41,4

41,7

0,1

0,1

Linde Energi AB

364,1

366,8

Besök Linde AB

0,0

0,0

405,6

408,6

0,2

0,2

23,7

161,3

4,0

8,8

27,9

170,3

235,0

233,7

0,1

0,0

182,5

96,2

Linde Energi AB

42,5

13,3

Besök Linde AB

0,0

0,0

460,1

343,2

Ingående eget kapital

757,5

694,3

Omstrukturering bolagen

-17,3

79,8

Årets resultat

108,5

-16,6

Summa eget kapital

848,7

757,5

Övriga avsättningar

83,2

85,0

Summa andra avsättningar

85,4

85,0

Not 5 Materiella
anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska
anläggningstillgångar
Kommunen
Fastigheter i Linde AB
Linde Energi AB
Summa byggnader och mark
Maskiner och inventarier
Kommunen
Fastigheter i Linde AB

Summa maskiner och inventarier
Övriga materiella
anläggningstillgångar
Besök Linde AB
Fastigheter i Linde AB
Linde Energi AB
Summa övriga
anläggningstillgångar
Not 6 Kassa och bank
Kommunen
Linde Stadshus AB
Fastigheter i Linde AB

Summa kassa och bank
Not 7 Eget kapital

Not 8 Andra avsättningar
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Noter

Koncernen 2018

Koncernen 2017

12,8

15,3

186,7

186,7

1 754,2

1 499,7

75,0

75,0

-186,7

-186,7

1 842,0

1 590,0

Andra avsättningar

-4,5

15,2

Summa justering av
rörelsekapitalets förändring

-4,5

15,2

Förändring förråd

-3,4

-0,2

Förändring kortfristiga fordringar

40,9

-19,6

Förändring kortfristiga skulder

41,4

-12,0

Summa justering rörelsekapitalets
förändring

78,9

-31,8

Pensionsförpliktelser

537,5

567,2

Borgensförbindelser

175,4

136,7

0,1

0,1

- varav övriga förpliktelser

175,3

136,6

Summa panter och
ansvarsförbindelser

712,9

703,9

Not 9 Långfristiga skulder
Kommunen
Linde Stadshus AB
Fastigheter i Linde AB
Linde Energi AB
Eliminering interna poster
Summa långfristiga skulder
Not 10 Justering av
rörelsekapitalets förändring

Not 11 Justering av
rörelsekapitalets förändring

Not 12 Panter och
ansvarsförbindelser

- varav förlustansvar egna hem
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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 2018-12-31 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 2018-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala
förpliktelser till 404 804 079 439 kronor och totala tillgångar till 406 323 006 299 kronor.
Lindesbergs kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 806 721 117 kronor och
andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 821 405 341 kronor.

Driftredovisning per nämnd
Nämnd
Revision

Kostnad

Intäkt

Netto

Nettobudget

Avvikelse

Bokslut 2017

0,8

0,0

0,8

0,9

0,1

0,8

Kommunstyrelse

390,6

143,7

246,9

245,4

-1,5

234,3

- därav Stöd och
strategi

155,8

79,9

75,9

75,9

0,0

75,9

- därav Tillväxt

130,5

35,7

94,8

93,8

-1,0

77,0

- därav
Vatten/Renhållning

7,2

7,2

0,0

0,0

0,0

0,0

- därav
Överförmyndarverksamhet

3,3

0,0

3,3

3,3

0,0

3,7

- därav
Samhällbyggnads
förbundet
Bergslagen

64,3

19,2

45,1

44,2

-0,9

47,7

- därav
Räddningstjänst

29,5

1,8

27,7

28,2

0,5

30,0

Barn- och
utbildningsnämnd

763,6

153,4

610,2

605,7

-4,5

586,7

Socialnämnd

651,6

131,7

519,9

525,7

5,8

523,1

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bergslagen

41,7

28,4

13,3

13,5

0,2

13,3

Summa nämnder

1 848,3

457,3

1 391,1

1 391,2

0,1

1 358,3

Finansförvaltning

326,9

1 766,7

1 429,8

1 405,9

33,9

1 394,5

2 175,2

2 223,9

48,7

14,8

34,0

36,2

Totalt
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Driftredovisning per huvudverksamhet
Huvudverksamhet

Kostnad

Intäkt

Netto

Nettobudget

Avvikelse

Bokslut 2017

Politisk verksamhet

7,6

0,5

7,1

6,7

-0,4

5,7

Gemensam
verksamhet

203,8

99,1

104,7

104,4

-0,3

98,5

Infrastruktur, skydd
m.m.

105,4

30,2

75,2

74,0

-1,2

77,7

45,9

6,4

39,5

40,7

1,2

39,3

Pedagogisk
verksamhet

794,2

162,4

631,8

624,7

-7,1

603,8

Vård och omsorg

651,6

131,7

519,9

525,7

5,8

523,1

Särskilt inriktade
insatser

32,6

19,8

12,8

14,8

2,0

10,1

Affärsverksamhet

7,2

7,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Summa
driftverksamhet

1 848,3

457,3

1 391,1

1 391,2

0,1

1 358,3

Finansförvaltning

326,9

1 766,7

1 439,8

1 405,9

33,4

1 394,5

2 175,2

2 223,9

48,7

14,8

34,0

36,2

Fritid och kultur

Totalsumma

Investeringsredovisning
Nämnd/förvaltning

Utgifter

Inkomster

1,5

0,0

- därav tillväxt

41,8

- därav
VA/Renhållning
- därav
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Nettoinvestering

Budget

Avvikelse

1,5

3,7

2,2

0,6

41,2

42,8

1,6

22,8

0,0

22,8

30,0

7,2

14,9

1,8

13,1

15,8

2,7

Barn- och
utbildningsnämnd

3,0

0,0

3,0

4,9

1,9

Sammhällsbyggnadsförvaltningen
Bergslagen

0,5

0,0

0,5

0,5

0,0

Socialnämnd

0,3

0,0

0,3

1,0

0,7

84,8

2,4

82,4

98,7

16,3

Kommunstyrelsen
- därav Stöd och
strategi

Totalt kommunen
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Redovisningsprinciper
Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar är i balansräkningen upptagna till anskaffningsvärde efter avdrag för linjär
avskrivning. SKL:s avskrivningstider är utgångspunkt för kommunens avskrivningstider.
Internräntan har beräknats med 1,75 %
Komponentavskrivning
Lindesbergs kommun tillämpar komponentavskrivning i 2018 års redovisning, på nya investeringar.
2018 års 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 för 2018 inkl. löneskatt är bokförd som kortfristig skuld.
Löneskatten betalas fortlöpande under 2018
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
I bokslut 2018 har de interna kostnaderna och intäkterna sammanställts och eliminerats i
resultaträkningen. Beräkningen har gjorts med hjälp av rapporter som eliminerar alla interna
kostnader och intäkter. Tidigare år har beräkningen varit manuell.
Ferie- och uppehållslön
Upparbetad ferie- och uppehållslön ingår i korta skulder på balansräkningen.
Investeringar
Samtliga investeringar aktiveras i samband med bokslut och avskrivningar påbörjas direkt
nästkommande år. Investeringsprojekt som ej färdigställts vid årsskiftet, ombudgeteras och
färdigställs under nästkommande år.
Leasing
Leasingavtal klassificeras som ett finansiellt leasingavtal när ekonomiska fördelar och nackdelar
överförs från leasegivaren till leasetagaren vid ägarbyte. Äganderätten övergår slutligen till
leasetagaren. I enlighet med RKR:s rek. nr 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.
Skatteintäkter
Skatteintäkterna är periodiserade enligt Rådet för kommunal redovisningsrekommendation.
VA/Renhållning
Va/Renhållning är egna balansräkningsenheter. Driftresultatet som tidigare överförts till enheternas
resp. egna kapital, men överförs från och med 2009 till ett skuldkonto på balansräkningen
”avsättning” till va respektive renhållningskollektivet. I 2018 års bokslut har Lindesbergs kommun
en skuld till renhållningskollektivet och va-kollektivet.
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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.
Exploateringsredovisning
Under 2015 har exploateringsredovisning avseende Vibyn, Frövi införts i kommunens redovisning.
En exploteringsfastighet 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.

Kommunfullmäktige, Årsredovisning 2018
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KS 2018/463

Kommunledningskontoret
Henrik Arenvang
+46 0581-810 34
Henrik.Arenvang@lindesberg.se

Kommunstyrelsen

Nedläggning av verksamheterna för Ramshyttans skola,
Rockhammars skola samt förskolan Lönngården i Rockhammar
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
 om nedläggning av verksamheter i Ramshyttans skola, Rockhammars
skola och förskolan Lönngården. Om kommunfullmäktige inte beslutar
enligt barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut, ger
kommunfullmäktige svar på om finansiering ska ske inom barn- och
utbildningsnämndens rambudget eller om kommunfullmäktige skjuter
till finansiering.
Ärendebeskrivning
Beslut i Barn- och utbildningsnämnden 2018-11-12 BUN § 164.
Kompletterande information till Kommunstyrelsen 2018-11-27 se bilaga 4.
Återremiss i Kommunfullmäktige 2018-12-12 KF § 177. Kommunstyrelsen
uppdrar till kommundirektören att utreda och besvara frågeställningar enligt
beslut 2019-01-08 KS § 2:
1.
Utreda alternativa förslag till finansiering av verksamheterna
Rockhammars skola, Ramshyttans skola och förskolan Lönngården
samt ta fram en konsekvensbeskrivning av kvalitetssänkningar i de
verksamheter som pengarna ska tas ifrån om det inte ska tas inom
BUNs rambudget, se bilaga 1.
2.
Förslag till finansiering ska kompletteras med konsekvensbeskrivning
där ekonomiska risker och risk för kvalitetssänkning tydliggörs. I detta
ska information om följande ingå:
o Hyresavtalens löptid och uppsägningstid samt möjligheten att
avsluta hyresavtalen i förtid och eventuella kostnader kopplat till
detta, se bilaga 2a.
o Investeringskostnader för att rusta upp berörda
verksamhetslokaler samt information om när upprustning bör ske,
se bilaga 2a.
o Möjliga effekter på nämnd- och förvaltningsnivå, se bilaga 2c
 Risk för minskade statsbidrag
 Verksamhetsförsämringar om pengarna ska tas inom BUNs
rambudget
 Övriga kostnader kopplade till nedläggning alternativt
behållande av Rockhammars skola, Ramshyttans skola och
förskolan Lönngården.

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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Konsekvenser för kommunkoncernen vid
verksamhetsförändringar, se bilaga 2b.
o Måltidsverksamheten, se bilaga 2 d
Belysa landsbygdsperspektivet med befolkningsutveckling över tid
även på orter där vi inte har skolor, se bilaga 3.
o

3.

Ärendets beredning
Förvaltningen har presenterat konsekvensbeskrivning i maj år 2018 på
minskad ram på 8,3 mnkr. Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen ska ta
fram ytterligare besparingsförslag och konsekvensbeskrivningar. För barnoch utbildningsnämnden innebär det ytterligare minskad ram på 1 mnkr till
år 2019.
Den 13 augusti år 2018 beslutade barn- och utbildningsnämnden att
överlämna konsekvensbeskrivning gällande budget 2019 och beslut om
minskad ram år 2019 på ytterligare 1 mnkr, till kommunstyrelsen.
Den 11 oktober beslutade barn- och utbildningsnämnden utifrån
ramminskning om effektiviseringar för nämndens verksamheter år 2019–
2021.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 november 2018 om åtgärder
för att ha en budget i balans åren 2019 och 2020. För verksamheterna i
Ramsberg och Rockhammar beslutade barn- och utbildningsnämnden att
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta om
nedläggning.
Kommunstyrelsen har tagit del av handling med dnr.nr KS 2018/463–7 på
bordet.
Kommunstyrelsen beslutade den 11 december 2018 föreslå
kommunfullmäktige att besluta om nedläggning av verksamheter i
Ramshyttans skola, Rockhammars skola och förskolan Lönngården. Om
kommunfullmäktige inte beslutar enligt barn- och utbildningsnämndens
förslag till beslut, ger kommunfullmäktige svar på om finansiering ska ske
inom barn- och utbildningsnämndens rambudget eller om
kommunfullmäktige skjuter till finansiering.
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2018 att återremittera
ärendet till kommunstyrelsen för att få fram underlag till finansiering av
fortsatt verksamhet i Rockhammars skola, Ramshyttans skola samt förskolan
Lönngården.

Henrik Arenvang
Kommundirektör
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För kännedom:
Barn och utbildningsnämnden
Ekonomienheten
Bilagor:
1. Finansiering mellan nämnder nedläggning skolor ekonomichef
2a. Fastigheterna nedläggning skolor fastighetschef
2b. Koncern-konsekvens Nedläggning skolor
2c. Övergripande nedläggning skolor BUF förvaltningschef
2d. Måltidsverksamhet nedläggning skolor måltidschef
3. Landsbygdsperspektiv befolkningsutveckling nedläggning skolor
kommunstrateg
4. KS 2018-463-3 Redovisning förslag effektivitet kostnad kvalitet BUF
verksamheter
5. Presentation Reviderat bildspel nedläggning skolor KS 26 februari

KS 2018/463-3

KS-beredande
den 27/11

Barn- och utbildningsnämndens effektiviseringar
• Effektiviseringskrav 9,3 mnkr
Verksamhet

2019

2020

2021

2022

Förskola

-0,90

-1,80

-1,80

-2,80

Grundskola/fritids

-2,00

-4,00

-4,00

-5,00

Fritidsklubb

-0,70

-0,70

-0,70

-0,70

Fritidshem

-0,20

-0,20

-0,20

-0,20

Gemensam verksamhet FSK/GR

-0,20

-0,20

-0,20

-0,20

Central verksamhet

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

Särskola

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

Kulturskola

-0,10

-0,10

-0,10

-0,10

Gymnasieskola

-4,90

-7,00

-7,00

-7,00

Totalt BUN

-9,30

-14,30

-14,30

-16,30

Resultaten i kommunen
Behörighet åk 9 (samtliga elever)
90

85

80
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70

65
2014

2015

2016
Lindesberg

Örebro län

2017
Riket

2018

Effektivisera
• Statsbidrag riskerar försvinna om vi sparar på personal!
• ”Statsbidraget får inte användas för att ersätta de egna
kostnaderna för förskoleklass och grundskola. Det innebär
att ni måste redovisa att ni inte har minskat era egna
kostnader per elev, om ni minskar kostnaderna kan det leda
till återkrav.”

Frågan om effektivitet, kostnad och
kvalitet
• Rockhammar, 166 tkr per elev.
• Ramsberg, 141 tkr per elev.
• 87 tkr i snitt i kommunen.
• Vi kan inte påvisa högre kvalitet.
• Ett 60-tal elever av 2600 elever berörs.
• Lönngården, 137 tkr per barn.
• 114 tkr i snitt i kommunen.

Förskolan Lönngården, Rockhammar, prognos placeringar

Prognos över barn med val av förskola som tillhör
upptagningsområdet, men gjort annat val.
Födelseår

HT-18

VT-19

HT-19

VT-20

2013

5

5

2014

2

2015
2016

HT-20

VT-21

2

2

2

1

1

1

3

3

3

HT-21

1

1

1

3

3

3

3

1

1

1

5

5

4

2017
2018
2019
2020
Totalt

11

11

6

6

Ramsbergs förskola, prognos
•
•
•
•
•
•
•

HT-18: 18 barn i åldrarna 1-5 år
VT-19: 20
HT-19: 19
VT-20: 23
HT-20: 19
VT-21: 22
HT-21: 19

Planerad elevfördelning till nya upptagningsområden
ROCKHAMMAR:
Eleverna i Rockhammars upptagningsområde skulle få sin tillhörighet till
Fröviskolan.
RAMSBERG:
Eleverna i Ramsbergs upptagningsområde skulle få sin tillhörighet på
Hagabackens skola för åk F-3 och på Storåskolan åk 4-5.
VEDEVÅG: Eleverna i åk 4-6 i Vedevågs upptagningsområde skulle få sin
tillhörighet till Frövi respektive Björkhagaskolan, lite beroende på var i
upptagningsområdet man bor.
• Elever boende i orten eller öster om Vedevåg, längs V 249 riktas mot Frövi.
• Elever boende väster eller norr om Vedevåg (S Måle, Rya och Bor) riktas mot
Björkhagaskolan.

Upptagningsområde Rockhammars skola

Diagram 1: Befolkningsutveckling Rockhammars skolas upptagningsområde. Observera bruten
axel! För 0-w gäller vänster axel. För 6-12 år, samt elevantal gäller höger axel. Från och med
2007 finns även förskoleklass med i elevantalet. Från och med 2015 endast årskurs F-3.

Upptagningsområde Ramshyttans skola

Diagram 3: Befolkningsutveckling Ramshyttans skolas upptagningsområde Observera
bruten axel! För 0-w gäller vänster axel. För 6-12 år, samt elevantal gäller höger axel.
Från och med 2007 finns även förskoleklass med i elevantalet.

Rockhammars skola
Elever med skolval till Rockhammars skola
Upptagningsområde

F

1

2

3

Totalt

Ekbackens skola

1

-

-

-

1

Vedevågs skola

1

-

1

1

3

Totalt

2

-

1

1

4

Elever med skolval från Rockhammars skola
Skola

F

1

2

3

Totalt

Ekbackens skola

-

-

-

1

1

Fröviskolan

1

1

5

3

10

Pilkrog friskola

-

-

1

-

1

Vedevågs skola

-

1

-

-

1

Totalt

1

2

6

4

13

Ramshyttans skola
Elever med skolval till Ramshyttans skola
Upptagningsområde
F
1

2

3

4

5

Totalt

Brotorpsskolan

-

-

-

1

-

-

1

Hagabackens skola

1

-

-

-

-

-

1

Totalt

1

-

-

1

-

-

2

Elever med skolval från Ramshyttans skola
Skola

F

1

2

3

4

5

Totalt

Björkhagaskolan

1

-

-

1

-

1

3

Hagabackens skola

1

-

-

1

-

-

2

Annan kommun

-

1

-

-

-

1

2

Löa friskola

-

1

1

1

-

-

3

Storåskolan

-

-

-

-

2

2

4

Totalt

2

2

1

3

2

4

14

Skolskjutsfrågor
• Det blir fler elever som får åka längre.
• Rockhammar, ingen kostnadsökning.
• Ramshyttan, ytterligare ett fordon behövs.
• Vedevåg, ingen kostnadsökning 2019/2020, därefter omplanering.
• Start och slut på dagen, dagens regler.
• Ny upphandling klar våren 2020,nya förutsättningar där den
framtida skolstrukturen är med.

Kompetensförsörjning och rekrytering
• Från år 2015 har 25 tjänster annonserats ut på Ramshyttans
skola, Rockhammars skola och Vedevågs skola.
• På dessa annonser har vi fått 6 behöriga sökande, varav tre
sökte samma tjänst.

Vad säger forskning och erfarenhet?

Vad krävs av skolan för elevens trygghet
och maximala kunskapsutveckling?
• Ämneskunniga, starkt engagerade, inspirerande, legitimerade lärare.
• Samarbetsinriktat individuellt lärande.
• Mångsidiga insatser för elever i behov av särskilt stöd.
• Socialt utbud.
• Inkludering i en grupp och differentierad undervisning.
• Möjlighet att ge och ta relevant återkoppling.
• Få syn på den proximala utvecklingszonen genom metakognitiv lärarledd
undervisning.
• Ett välfungerande kvalitetsarbete

Vad krävs av skolan för att vara en
attraktiv arbetsgivare för lärare
• Tillgång till goda relationer, handledning, kollegialt lärande
och vänskap.
• Arbetslag för att tillsammans kunna bidra med allt det som
krävs, ämneskunskap (10-17 ämnen), IKT-kunskap, elevvård
m.m. Vi ser att lärare i dag vill vara bra på allt
TILLSAMMANS, men inte var och en på allt.
• Välfungerande närvarande elevhälsa.
• Välfungerande och närvarande skolledning.
• Kollegialt lärande: formativa arbetssätt, metakognition,
differentierad undervisning, god bedömning etc.

”Skolans roll i byn”
• En studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Educational
Planning har undersökt hur flyttmönstren påverkas av en
skolnedläggning på landsbygden, såväl bland människor i gemen som i
gruppen barnfamiljer och såväl inom promenadavstånd från skolan
som i ett större upptagningsområde.
• Resultaten visar att inga mätbara effekter kan påvisas i något fall, vare
sig i direkt samband med nedläggningen eller inom en tvåårsperiod.

Argument för och emot en
nedläggning
Argument för skolnedläggning:
• Högre krav på likvärdighet, ensamarbetsplats,
skolledningsfunktion, behörighet, elevhälsa, fria skolvalet,
trygghet, lokaler
Argument mot skolnedläggning:
• Små grupper, trygghet, närhet, tidsaspekten, bygdens
överlevnad

Bilaga 5
KS 2018/463-21

KS 26/2 2019

Barn- och utbildningsnämndens effektiviseringar
• Effektiviseringskrav 9,3 mnkr
Verksamhet

2019

2020

2021

2022

Förskola

-0,90

-1,80

-1,80

-2,80

Grundskola/fritids

-2,00

-4,00

-4,00

-5,00

Fritidsklubb

-0,70

-0,70

-0,70

-0,70

Fritidshem

-0,20

-0,20

-0,20

-0,20

Gemensam verksamhet FSK/GR

-0,20

-0,20

-0,20

-0,20

Central verksamhet

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

Särskola

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

Kulturskola

-0,10

-0,10

-0,10

-0,10

Gymnasieskola

-4,90

-7,00

-7,00

-7,00

Totalt BUN

-9,30

-14,30

-14,30

-16,30

Resultaten i kommunen
Behörighet åk 9 (samtliga elever)
90

85

80

75

70

65
2014

2015

2016
Lindesberg

Örebro län

2017
Riket

2018

Effektivisera
• Statsbidrag riskerar försvinna om vi sparar på personal!
• ”Statsbidraget får inte användas för att ersätta de egna
kostnaderna för förskoleklass och grundskola. Det innebär
att ni måste redovisa att ni inte har minskat era egna
kostnader per elev, om ni minskar kostnaderna kan det leda
till återkrav.”

Frågan om effektivitet, kostnad och
kvalitet
• Rockhammar, 166 tkr per elev.
• Ramsberg, 141 tkr per elev.
• 87 tkr i snitt i kommunen.
• Vi kan inte påvisa högre kvalitet.
• Ett 60-tal elever av 2600 elever berörs.
• Lönngården, 137 tkr per barn.
• 114 tkr i snitt i kommunen.

Lönngården. Prognos placeringar förskola
(Reviderad 2019-02-12)
Födelseår

VT-19

HT-19

VT-20

HT-20

VT-21

HT-21

2013

4

2014

1

1

1

2015

3

3

3

3

3

2016

1

2

2

2

2

2

2017

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

1

2

3

1

2

13

12

2018
2019
2020
Totalt

10

7

11

11

Lönngården. Prognos över barn tillhörande upptagningsområdet
som valt annan förskola. (Reviderad 2019-02-12)
Födelseår

VT-19

HT-19

VT-20

2013

5

2014

2

2

2

3

3

3

HT-20

VT-21

HT-21

3

3

3

1

1

1

4

4

4

2015
2016
2017
2018
2019
2020
Totalt

10

5

5

Ramsberg. Prognos placeringar förskola
(Reviderad 2019-02-12)
Födelseår

VT-19

HT-19

VT-20

HT-20

VT-21

HT-21

2013

3

2014

5

5

5

2015

3

3

3

3

3

2016

2

2

3

3

3

3

2017

5

5

6

6

6

6

2018

1

3

3

3

3

3

1

2

3

3

3

3

21

18

2019
2020
Totalt

19

18

21

17

Hagabacken. Prognos placeringar förskola.
(Reviderad 2019-02-12)
Födelseår

VT-19

HT-19

VT-20

2013

13 (3)

2014

10 (3)

10 (3)

10 (3)

2015

14 (1)

14 (1)

2016

17

2017

14

2018

HT-20

VT-21

14 (1)

14 (1)

14 (1)

17

17 (1)

17 (1)

17 (1)

17 (1)

14

14

14 (1)

14 (1)

14 (1)

8

11

13

13

13 (1)

8

10

10

2019
2020
Totalt

HT-21

8
68 (75)

63 (67)

66 (71)

Antal asylsökande barn inom parentes.

66 (69)

68 (71)

62 (65)

Lysmasken. Prognos placeringar förskola.
(Reviderad 2019-02-12)
Födelseår

VT-19

HT-19

VT-20

HT-20

VT-21

2013

9 (4)

2014

12 (3)

12 (3)

12 (3)

2015

11 (6)

11 (6)

2016

8

2017
2018

11 (6)

11 (6)

11 (6)

9 (2)

9 (2)

10 (2)

10 (2)

10 (2)

9

9

10

10 (1)

10 (1)

10 (1)

3

6

8

9

9

10 (1)

3

6

8

9

3

6

51 (60)

45 (49)

2019
2020
Totalt

52 (65)

47 (58)

53 (64)

Antal asylsökande barn inom parentes.

46 (55)

HT-21

Ramshyttans skola
Årskurs

18/19

19/20

20/21

21/22

22/23

23/24

F

3

3

5

3

2

5

1

4

3

3

5

3

2

2

3

4

3

3

5

3

3

5

3

4

3

3

5

4

1

5

3

4

3

3

5

2

1

5

3

4

3

Totalt

18

19

23

21

20

21

Beräkning av tänkt antal elever de kommande fem läsåren.
Svarta siffror för de elever som går på skolan läsåret 2018-19
och flyttas upp för varje läsår.
Röda siffror baseras på förskolans prognos över barn i omsorg
på Ramsbergs förskola kommande år.

Hagabackens skola
Årskurs

18/19

19/20

20/21

21/22

22/23

23/24

F

26 (7)

35

35

37

36

37

1

48 (4)

26

35

35

37

36

2

26 (1)

48

26

35

35

37

3

33 (9)

26

48

26

35

35

133 (21)

135

144

133

143

145

Totalt

Beräkning av nuvarande elevantal, läsåret 2018/19.
Asylsökande elever inom parentes.
För läsåren 2019/20 – 2023/24 baseras elevunderlaget på
antalet folkbokförda barn i upptagningsområdet för
Hagabackens skola.
Eventuella asylsökande elever har ej lagts till.
(Läsåret 2018/19 finns 21 elever i åk F-3.)

Eventuella skolval till Löa friskola har ej tagits bort.
(Läsåret 2018/19 finns 35 elever i åk F-3.)

Hagabackens skola – efter sammanslagning
Årskurs

19/20

20/21

21/22

22/23

23/24

F

38

40

40

38

42

1

29

38

40

40

38

2

52

29

38

40

40

3

29

52

52

38

40

Totalt

148

159

170

156

160

Beräknat elevantal efter sammanslagning av elever från
Ramshyttans skola och Hagabackens skola.
Eventuella asylsökande elever har ej lagts till.
(Läsåret 2018/19 finns 21 elever i åk F-3.)

Eventuella skolval till Löa friskola har ej tagits bort.
(Läsåret 2018/19 finns 35 elever i åk F-3.)

Planerad elevfördelning till nya upptagningsområden
ROCKHAMMAR:
Eleverna i Rockhammars upptagningsområde skulle få sin tillhörighet till
Fröviskolan.
RAMSBERG:
Eleverna i Ramsbergs upptagningsområde skulle få sin tillhörighet på
Hagabackens skola för åk F-3 och på Storåskolan åk 4-5.
VEDEVÅG: Eleverna i åk 4-6 i Vedevågs upptagningsområde skulle få sin
tillhörighet till Frövi respektive Björkhagaskolan, lite beroende på var i
upptagningsområdet man bor.
• Elever boende i orten eller öster om Vedevåg, längs V 249 riktas mot Frövi.
• Elever boende väster eller norr om Vedevåg (S Måle, Rya och Bor) riktas mot
Björkhagaskolan.

Upptagningsområde Rockhammars skola

Diagram 1: Befolkningsutveckling Rockhammars skolas upptagningsområde. Observera bruten
axel! För 0-w gäller vänster axel. För 6-12 år, samt elevantal gäller höger axel. Från och med
2007 finns även förskoleklass med i elevantalet. Från och med 2015 endast årskurs F-3.

Upptagningsområde Ramshyttans skola

Diagram 3: Befolkningsutveckling Ramshyttans skolas upptagningsområde Observera
bruten axel! För 0-w gäller vänster axel. För 6-12 år, samt elevantal gäller höger axel.
Från och med 2007 finns även förskoleklass med i elevantalet.

Rockhammars skola
Elever med skolval till Rockhammars skola
Upptagningsområde

F

1

2

3

Totalt

Ekbackens skola

1

-

-

-

1

Vedevågs skola

1

-

1

1

3

Totalt

2

-

1

1

4

Elever med skolval från Rockhammars skola
Skola

F

1

2

3

Totalt

Ekbackens skola

-

-

-

1

1

Fröviskolan

1

1

5

3

10

Pilkrog friskola

-

-

1

-

1

Vedevågs skola

-

1

-

-

1

Totalt

1

2

6

4

13

Ramshyttans skola
Elever med skolval till Ramshyttans skola
Upptagningsområde
F
1

2

3

4

5

Totalt

Brotorpsskolan

-

-

-

1

-

-

1

Hagabackens skola

1

-

-

-

-

-

1

Totalt

1

-

-

1

-

-

2

Elever med skolval från Ramshyttans skola
Skola

F

1

2

3

4

5

Totalt

Björkhagaskolan

1

-

-

1

-

1

3

Hagabackens skola

1

-

-

1

-

-

2

Annan kommun

-

1

-

-

-

1

2

Löa friskola

-

1

1

1

-

-

3

Storåskolan

-

-

-

-

2

2

4

Totalt

2

2

1

3

2

4

14

Skolskjutsfrågor
• Det blir fler elever som får åka längre.
• Rockhammar, ingen kostnadsökning.
• Ramshyttan, ytterligare ett fordon behövs.
• Vedevåg, ingen kostnadsökning 2019/2020, därefter omplanering.
• Start och slut på dagen, dagens regler.
• Ny upphandling klar våren 2020,nya förutsättningar där den
framtida skolstrukturen är med.

Kompetensförsörjning och rekrytering
• Från år 2015 har 25 tjänster annonserats ut på Ramshyttans
skola, Rockhammars skola och Vedevågs skola.
• På dessa annonser har vi fått 6 behöriga sökande, varav tre
sökte samma tjänst.

Vad säger forskning och erfarenhet?

Vad krävs av skolan för elevens trygghet
och maximala kunskapsutveckling?
• Ämneskunniga, starkt engagerade, inspirerande, legitimerade lärare.
• Samarbetsinriktat individuellt lärande.
• Mångsidiga insatser för elever i behov av särskilt stöd.
• Socialt utbud.
• Inkludering i en grupp och differentierad undervisning.
• Möjlighet att ge och ta relevant återkoppling.
• Få syn på den proximala utvecklingszonen genom metakognitiv lärarledd
undervisning.
• Ett välfungerande kvalitetsarbete

Vad krävs av skolan för att vara en
attraktiv arbetsgivare för lärare
• Tillgång till goda relationer, handledning, kollegialt lärande
och vänskap.
• Arbetslag för att tillsammans kunna bidra med allt det som
krävs, ämneskunskap (10-17 ämnen), IKT-kunskap, elevvård
m.m. Vi ser att lärare i dag vill vara bra på allt
TILLSAMMANS, men inte var och en på allt.
• Välfungerande närvarande elevhälsa.
• Välfungerande och närvarande skolledning.
• Kollegialt lärande: formativa arbetssätt, metakognition,
differentierad undervisning, god bedömning etc.

Argument för och emot en
nedläggning
Argument för skolnedläggning:
• Högre krav på likvärdighet, ensamarbetsplats,
skolledningsfunktion, behörighet, elevhälsa, fria skolvalet,
trygghet, lokaler
Argument mot skolnedläggning:
• Små grupper, trygghet, närhet, tidsaspekten, bygdens
överlevnad
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Fastigheterna
Frågeställning:
o Hyresavtalens löptid och uppsägningstid samt möjligheten att avsluta hyresavtalen
i förtid och eventuella kostnader kopplat till detta.

o Investeringskostnader för att rusta upp berörda verksamhetslokaler samt
information om när upprustning bör ske.
o Konsekvenser för kommunkoncernen vid verksamhetsförändringar

Sammanfattning
o Hyreskontrakt kommunens kostnad att lösa bort bokfört värde)
 Ramsberg, till 2021-12-31, bokfört värde, 581.000 kr
 Lönngården till 2020-12-31 i bokfört värde, 127.000 kr
 Rockhammars skola till 2021-12-31 i bokfört värde, 686.000 kr
o Underhållskostnader (belastar underhållsbudget)
 Ramsberg, 8 980 000 kr
 Lönngården, 2 480 000 kr
 Rockhammars skola, 11 250 000 kr
o Investeringar (belastar hyreskostnaden)
 Ramsberg, 228 000 kr
 Lönngården, 0 kr
 Rockhammars skola, 214 000 kr
o Koncernkostnader (kostnad för rivning)
 Ramsberg, 900.000 kr
 Lönngården, 400.000 kr
 Rockhammars skola, 1.800.000 kr

Fördjupning
Enligt kommande bilagor från Fastighet i Lindesberg AB (FALAB), genom fastighetschef
Maria Fossen Lundborg.
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Ramshyttansskola
Hyresavtal
Allergimoduler89 kvm
Hyrestid: 20190101-20211231
Flyttkostnad
Uppsägningstid:
9 månader
(till Hagabackensskola)
Förlängning:
3 år
Hyra2019:
989 472 kr exkl moms/år

260 000 kr exkl.
moms

BUFbryter avtalet september2019:
FALABbedömeratt skolanrivs
under hösten 2019.Hyresgästersätter hyresvärdev med bokfört
värde.
Underhållsåtgärderom byggnadenska stå kvar i mer än 10 år
Utemiljö och lekredskap:
Takoch fasad:
Fönsteroch dörrar:
Inre ytskikt:
Kök:
Värme:
Vent:
Rör:

950 000
1 380 000
650 000
1 700 000
300 000
0
1 500 000
500 000

El:

2 000 000

SUMMAunderhållsåtgärder

8 980 000 kronor exkl.moms

Om- och tillbyggnadenl önskemålfrån verksamhet
(It)

228 000 kronor exkl.moms

RIVNINGSKOSTNAD:

900 000 kronor exkl.moms

BOKFÖRT
VÄRDE2019:

581 000 kronor
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Lönngården Förskola
Hyresavtal
Hyrestid: 20180101-20201231
Uppsägningstid:
9 månader
Förlängning:
3 år
Hyra2019:
232 138 kr exkl moms/år
BUFbryter avtalet september2019:
FALABbedömeratt skolasamt förskola
rivs under hösten2019.Hyresgästersätterhyresvärdenmed
bokförtvärde.
Underhållsåtgärderom byggnadenska stå kvar i mer än 10 år
Utemiljö och lekredskap:

0

Takoch fasad:

300 000

Fönsteroch dörrar:

200 000

Inre ytskikt:

850 000

Kök:

100 000

Värme:

0

Vent:

500 000

Rör:

180 000

El:

350 000

SUMMAunderhållsåtgärder
Om- och tillbyggnadenl önskemålfrån verksamhet
(It, kostnadingår i Rockhammarskola))

2 480 000 kronor exkl. moms
0 kronor exkl. moms

RIVNINGSKOSTNAD:

400 000 kronor exkl. moms

BOKFÖRT
VÄRDE:

127 000 kronor
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Rockhammarsskola
Hyresavtal
Hyrestid: 190101-211231
Uppsägningstid:
9 månader
Förlängning:
3 år
Hyra2019:
818 262 kr exkl moms/år
BUFbryter avtalet september2019:
FALABbedömeratt skolasamt förskola
rivs under hösten2019.Hyresgästersätterhyresvärdv med
bokförtvärde.
Underhållsåtgärderom byggnadenska stå kvar i mer än 10 år
Utemiljö och lekredskap:

700 000

Takoch fasad:

1 700 000

Fönsteroch dörrar:

1 000 000

Inre ytskikt:

3 200 000

Kök:
Värme:
Vent:
Rör:
El:
SUMMAunderhållsåtgärder
Om- och tillbyggnadenl önskemålfrån verksamhet
(It)
RIVNINGSKOSTNAD:
BOKFÖRT
VÄRDE:

500 000
0
1 800 000
350 000
2 000 000
11 250 000 kronor exkl.moms
214 000 kronor exkl.moms

1 800 000 kronor exkl.moms
686 000 kronor
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Konsekvens för koncernen (Kommunen – FALAB)
Frågeställning: Konsekvenser för kommunkoncernen vid verksamhetsförändringar
o Hyreskontrakt
 Ramshyttan, skola
 Lönngården, förskola
 Rockhammars skola

2021-12-31
2020-12-31
2021-12-31

o Hyra





Ramsberg
Lönngården
Rockhammars skola
Summa

Årshyra
989 472 kr
232 138 kr
818 262 kr
2.040.000 kr

o Bokfört värde
 Ramsberg,
 Lönngården,
 Rockhammars skola,
 Summa:

581.000 kr
127.000 kr
686.000 kr
1.394.000 kr

o Rivning
 Ramsberg,
 Lönngården
 Rockhammars skola
 Summa:

900.000 kr
400.000 kr
1.800.000 kr
3.100.000 kr

Kontrakt
(2,5 mnkr)
(0,5 mnkr)
(2,0 mnkr)
5,0 mnkr

Beslut som gäller 2019-08-01
För kommunen
För FALAB
Summa koncernen

Bokfört värde
Rivning (om det inte går att sälja)

1.394.000 kr
(3.100.000 kr ) *
4.494.000 kr

Beslut som gäller när kontrakt är utgående ( 2021-12-31)
För kommunen
För FALAB
För FALAB
För FALAB
Summa koncernen

Hyra
Nedskrivning bokfört värde
Rivning (om det inte går att sälja)
Löpande underhåll

5.000.000 kr
1.394.000 kr
(3.100.000 kr ) *
?
9.494.000 kr

*Om det inte går att sälja och sista alternativ är att riva fastigheterna.

1
Tjänsteskrivelse

2019-02-21
Barn- och utbildningsförvaltningen
Thomas Lindberg
0581-811 86
thomas.lindberg@lindesberg.se
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Tjänsteskrivelse avseende nedläggning av Ramshyttans
skola, Rockhammars skola och förskolan Lönngården
Kommunstyrelsen har uppdragit åt kommundirektören att
utreda förslag till alternativ finansiering av ovanstående
enheter.
2. Möjliga effekter på nämnd- och förvaltningsnivå
 Risk för minskade statsbidrag
 Verksamhetsförsämringar om pengarna ska tas inom
BUN:s rambudget
 Övriga kostnader kopplade till nedläggning alternativt
behållande av ovanstående enheter.
Till detta material bifogas även en sammanfattning av de
uppdaterade barn- och elevprognoserna, för enheter som berörs av
effektiviseringsförslagen.
Risk för minskade statsbidrag
Statsbidragen är i huvudsak villkorade av att kommunen utökar
eller bibehåller de medel man satsar på barn och elever. Antalet
elever i grundskolan har ökat med 150 elever de senaste tre läsåren.
Förskola
Här finns i huvudsak två statsbidrag
1. Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan, 3,2 Mnkr
2. Barnomsorg på obekväm arbetstid, 0,7 Mnkr
Totalt 3,9 Mnkr
Om kommunen drar ner på personal så ökar barngruppernas storlek
vilket innebär att statsbidraget helt eller delvis dras in. Statsbidraget
avseende barnomsorg på obekväm arbetstid täcker endast en del av
kommunens kostnader.
Grundskola
Här finns i huvudsak tre olika statsbidrag
1. Ökad jämlikhet i grundskola, 2,0 Mnkr
2. Likvärdig skola, 13,6 Mnkr
3. Lågstadiesatsningen, 4,5 Mnkr

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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Totalt 20,1 Mnkr
Undervisning och stöd till elever ska utökas. Lindesbergs kommun
har ett ökat elevantal vilket innebär att mer pengar måste läggas för
att man inte ska riskera att tappa statsbidraget. Detta innebär att det
endast är strukturkostnader som kommunen kan skära ner på. Detta
kan handla om kostnader för administration, lokaler, transporter
och mat.
Om vi minskar undervisning och elevstöd riskerar vi att tappa 20
Mnkr i statsbidrag.
Elevhälsa
Här finns ett statsbidrag på 1,5 Mnkr som ska gå till stärkt elevhälsa.
Eftersom antalet elever blir fler måste mer medel satsas för att inte
statsbidraget ska riskeras.
Fritidshem
Här finns ett statsbidrag som är värt motsvarande 0,9 Mnkr för att
säkerställa att antalet barn/pedagog inte ökar. För att säkerställa
dessa måste fler personer anställas.
Totalt 26,4 Mnkr
Verksamhetsförsämringar om pengarna ska tas inom BUN:s
rambudget.
Om statsbidrag inte ska riskeras, måste medel tas från den icke
lagstyrda verksamheten dvs effektiviseringen ska ske där. Inom
BUNs verksamhetsområde handlar det till exempel om;







Familjecentralerna 1,0 Mnkr
Fritidsgårdar 1,3 Mnkr
Minskat antal specialpedagoger 2,4 Mnkr
Kulturskola 8,8 Mnkr
Barnomsorg på obekväm arbetstid 2,5 Mnkr

Det andra alternativet är att effektivisera inom undervisning och
elevhälsa och således riskera statsbidrag. Då handlar det om att säga
upp förskollärare och lärare, grupper som det är svårt att rekrytera.
Ska måluppfyllelsen öka är dessa grupper givetvis viktiga att
behålla.
Ska man effektivisera 9,3 Mnkr så handlar det om att säga upp ett
20-tal pedagoger. Risken är då att vi tappar statsbidraget med
motsvarande belopp, varför vi troligen behöver säga upp det dubbla
antalet.
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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Övriga kostnader kopplade till nedläggning alternativt
behållande av ovanstående enheter.
Kostnadernaför skolskjutsar kommer enligt beräkningar från
Länstrafiken vara densammaavseendeRockhammarsskola.
GällandeRamshyttansskola kommer troligen kostnaderna att öka
beroende på att ettytterligare fordon måste till.
Uppdaterade barn- och elevprognoser för enheter som berörs
av effektiviseringsförslagen
I sambandmed KSsammanträdeden 27 november 2018
presenteradesprognoser över barn- och elevantalet på de enheter
som berörs av barn- och utbildningsförvaltningens
effektiviseringsförslag. Dessahar uppdaterats med de senaste
siffrorna till KSsammanträdeden 26 november 2019.
Prognosernapresenteras i separat material.
Sammanfattningsvisvisar prognoserna att Hagabackensskola har
kapacitet att ta emot samtliga nuvarande elever från Ramshyttans
skola. Det finns dock frågeteckenkring bespisningssituationensom
redan i dag är något ansträngd.
Osäkerheti prognosen finns. Främst pga. eventuell tillströmning av
asylsökandeelever och elever vars vårdnadshavaregör skolval till
Löa friskola. Dessafaktorer är inte medräknade i tabellen nedan.
Under förutsättning att de faktorerna ligger kvar på innevarande
läsårs nivå, skulle det prognosticerade elevantalet minska med 14
elever per läsår.

Beräknatantal eleverpå Hagabackens
skola,
efter sammanslagningmedRamshyttanselever.

Lindesbergskommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL0581-810 00
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Konsekvensbeskrivning för Måltidsenheten
Måltidsenhetens uppdrag på Rockhammars skola och Ramshyttans skola är att tillaga
och servera goda och näringsriktiga måltider till elever inom skolan och förskolan.
Båda skolorna har ett bemannat produktionskök, med tillhörande matsal, som tillagar
och serverar mat på plats. De båda produktionsköken inom respektive skola är de två
minsta enheterna som finns inom kommunens Måltidsenhet.
I köket på Rockhammarskolan tillagas dagligen ca 30 lunchportioner till eleverna på
skolan och förskolan. Utöver lunchen serveras även ca 10 portioner frukost samt ca
15 portioner mellanmål. För måltidsenheten arbetar i köket en kock med en
sysselsättningsgrad på 100% varav måltidsenheten står för 80% och Barn- och
utbildningsförvaltningen för 20%.
I köket på Ramshyttans skola tillagas dagligen ca 50 lunchportioner varav 20
portioner serveras på intilliggande förskola. Utöver lunchen beställer köket även hem
varor till frukost och mellanmål till fritidselever inom skolan ca 10 portioner/dag. För
måltidsenheten arbetar i köket en kock med en sysselsättningsgrad på 75%.
I samband med en eventuell nedläggning av de båda skolorna och dess tillhörande
kök medföljer en ekonomisk besparing som redovisas i separata bilagor. Den
ekonomiska besparingen består främst av minskade kostnader för personal (1,55
årsarbetare) då båda tjänsterna kan tas bort. Måltidsenheten räknar med att den
befintliga personalen kan fylla luckor på andra enheter där rekryteringsbehov idag
föreligger vilket gör att ingen behöver sägas upp.
En viss besparing inom området förbrukningsinventarier, material samt övriga
främmande tjänster kan också göras.
Utöver de ekonomiska besparingarna följer även en rad andra faktorer som bör ses
som positiva för Måltidsenheten:
-

Vid tidigare rekryteringar har det visat sig vara svårt att tillsätta vikarier till
aktuella enheter på grund av bl.a. kompetenskrav då köken är produktionskök,
geografiskt läge sett till begränsad kollektivtrafik samt att enheterna innebär
ensamarbete. Eftersom kockarna arbetar ensamma finns, i samband med
frånvaro, heller ingen på plats för en igångsättning av en vikarie. Det gör att
enbart erfarna vikarier kan användas.

- För arbetsledare, biträdande kostchefer samt Kostchef är vikarietillsättningen
inom Måltidsenheten periodvis resurskrävande. Speciellt de mindre enheterna
kräver stora insatser för att tillsätta vikarier. Tyvärr förekommer tillfällen då
inga vikarier accepterar att arbeta där vilket i sin tur skapar extra belastning på
pedagoger på de aktuella skolorna och/eller andra enheter inom Måltidsenheten.
Postadress
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Besöksadress
Stentäppsgatan 5

Telefon/fax
0581-810 00 vxl
0581-131 29 fax

E-post/webbplats
kommun@lindesberg.se
www.lindesberg.se

Bankgiro
Bankgiro 821-3134

Organisationsnr
212000-2015

-

Ensamarbete försvinner från båda skolorna. Något som är positivt ur såväl den
enskilde medarbetarens perspektiv (säkerhet) som ur ett arbetsmiljöproblem.
Noteras bör att även Kommunal ser positivt på ett minskat antal enheter med
ensamarbete. Då enheterna är bemannade av en ensam kock finns ingen på plats
för igångsättning av vikarien vilket i sin tur påverkar vem som kan ersätta vid
sjukdom/semester. Det gör att enbart erfarna vikarier kan användas alternativt att
nya vikarier behöver ”gå bredvid” vid respektive skola för upplärning inför
eventuella framtida behov

Ekonomi, minskade kostnader för måltidsenheten
Rockhammar - Skolkök (ca 18 elever i skolan och ca 10 barn inom förskolan)

Minskade personalkostnader
Övriga kostnader
summa

480 tkr
70 tkr
550 tkr

Ramshyttan - Skolkök (ca 30 elever inom skolan och 20 elever inom förskolan)
Minskade personalkostnader
Övriga kostnader
summa

300 tkr
70 tkr
370 tkr

Summa minskade kostnader för måltidsenheten, 950 tkr / år
Lindesberg 2019-02-04
Louise Auer
Kostchef
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Befolkningsutveckling i Lindesbergs
kommun och dess tätorter och
småorter 1985-2017

Inledning
Detta dokument visar den historiska befolkningsutvecklingen perioden 1985-2017 i
tätorter och småorter i Lindesbergs kommun. Med småort avses sammanhängande
bebyggelse med 50-199 invånare och högst 150 meter mellan husen. En tätort har minst
200 invånare, max 200 meter mellan husen och som mest 50 procent fritidshus. Skalan
på Y-axeln börjar inte alltid på 0 för att det ska bli tydligare att se variationerna i
befolkningsutvecklingen. Tabellerna ovanför diagrammen visar befolkningen per den 31
december 2017, samt förändring både i antal och procent mellan åren 1985-2017. För
tätorter och småorter med fler än 100 invånare finns även ett diagram med
befolkningsutvecklingen för åldrarna 0-5 och 6-15 år. All statistik är från Statistiska
Centralbyrån.

Kommentarer till statistiken
För Lindesbergs kommun som helhet har befolkningen successivt minskat från år 1994,
med undantag för åren 2013-2016 då befolkningen ökade tack vare ett positivt
invandringsöverskott. Att befolkningen varierar över tid kan bero på flera saker. En är
hur stora åldersgrupperna är. På nationell nivå ser man att dagens befolkning består av
en stor andel personer i åldersgrupperna 20-29, 45-54 samt 65-69 år, vilket man även
ser i Lindesbergs kommun. Att dessa åldersgrupper är stora beror på ett högt barnafödande under 1940- och 1960-talen, samt under början av 1990-talet. De senaste årens
ökning i barnafödande syns också genom en ökad andel i de yngre åldersgrupperna.
Variation i åldersgrupper påverkar befolkningen främst genom antal födda och döda. En
annan orsak till variationen i befolkningen är in- och utflyttning. I Lindesbergs kommun
har det under de senaste 10 åren flyttat ut fler från kommunen till annan kommun i
Sverige än det flyttat in. Det har också invandrat fler än det utvandrat. I Lindesbergs
kommun flyttar fler i åldern 20-35 ut från kommunen än det flyttar in, vilket också
påverkar födelsetalen.
Sammanfattningstabellen med befolkningsförändring visar på förändring i antal och
procent mellan åren 1985-2017, samt 2007-2017. Sedan år 1985 har invånarantalet i
kommunen som helhet minskat med 4 %. Många småorter och tätorter har minskat
betydligt mer än så. De orter som minskat mer än 20 % är Fellingsbro, Guldsmedshyttan,
Storå, Vedevåg, Stråssa, Rockhammar, Ramsberg, Fanthyttan och Vasselhyttan. De orter
som däremot ökat i befolkning är Lindesberg, Gusselby, Ullersäter, Vanneboda och
Snuggan.
Sedan år 2017 har invånarantalet i kommunen som helhet ökat med 2 %. De orter som
procentuellt ökat mest är Vanneboda, Ullersäter och Lindesberg. De som minskat mest
(mer än 10 %) är Ramsberg, Grönbo och Hidingen.

Sammanfattningstabell – folkmängd 2017-12-31
Område
Lindesbergs tätort
Frövi tätort
Fellingsbro tätort
Guldsmedshyttan
Storå
Vedevåg
Gusselby
Stråssa
Rockhammar
Ramsberg
Löa
Blixterboda
Fanthyttan
Ullersäter
Oppboga
Vasselhyttan
Vanneboda
Snuggan
Öskevik
Grönbo
Hidingen
Lövåsen

Folkmängd
9510
2511
1435
1099
812
700
353
328
264
223
161
139
118
111
92
89
81
79
66
60
56
51
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Sammanfattningstabell – befolkningsutveckling mellan 1985-2017

Område

1985

2007

2017

Vanneboda
Ullersäter
Lindesbergs tätort
Lövåsen
Guldsmedshyttan
Vedevåg
Fellingsbro tätort
Frövi tätort
Vasselhyttan
Snuggan
Storå
Rockhammar
Gusselby
Fanthyttan
Stråssa
Oppboga
Öskevik
Löa
Blixterboda
Ramsberg
Grönbo
Hidingen

81
8 489
61
1 407
880
1 894
2 719
117
72
1 114
360
239
157
504
72
166
326
69
57

68
101
8 797
48
1 070
685
1 425
2 502
91
81
836
272
368
123
343
97
72
176
153
247
67
75

81
111
9 510
51
1 099
700
1 435
2 511
89
79
812
264
353
118
328
92
66
161
139
223
60
56

Förändring
85 – 17,
antal och %
30 (37%)
1021 (12%)
-10 (-16%)
-308 (-22%)
-180 (-21%)
-459 (-24%)
-208 (-8%)
-28 (-24%)
7 (10%)
-302 (-27%)
-96 (-27%)
114 (48%)
-39 (-25%)
-176 (-35%)
-6 (-8%)
-5 (-3%)
-103 (-32%)
-9 (-13%)
-1 (-2%)

Förändring
07 – 17,
antal och %
13 (19%)
10(10%)
713 (8%)
3 (6%)
29 (3%)
15 (2%)
10 (1%)
9 (0%)
-2 (-2%)
-2 (-3%)
-24 (-3%)
-8 (-3%)
-15 (-4%)
-5 (-4%)
-15 (-4%)
-5 (-5%)
-6 (-8%)
-15 (-9%)
-14 (-9%)
-24 (-10%)
-7 (-10%)
-19 (-25%)

Det saknas befolkningsuppgifter från 1985 för Vanneboda, Oppboga och Blixterboda.
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Lindesbergs kommun
Invånare 2017
23 613

Förändring 85 - 17
-977

Förändring 85 - 17, %
-4

Lindesbergs kommun
26 000
25 000
24 000
23 000
22 000

Lindesbergs kommun, 0-5 och 6-15 år
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0

0-5

6-15
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Lindesbergs tätort
Invånare 2017
9 510

Förändring 85 - 17
1 021

Förändring 85 - 17, %
12

Lindesbergs tätort
9800
9600
9400
9200
9000
8800
8600
8400
8200
8000

Lindesbergs tätort, 0-5 och 6-15 år
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0

0-5

6-15
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Frövi tätort
Invånare 2017
2 511

Förändring 85 - 17
-208

Förändring 85 - 17, %
-7,6

Frövi tätort

2800
2700
2600
2500
2400
2300
2200
2100
2000

Frövi, 0-5 och 6-15 år
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

0-5

6-15
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Fellingsbro tätort
Invånare 2017
1 435

Förändring 85 - 17
-459

Förändring 85 - 17, %
-24,2

Fellingsbro tätort
2000
1900
1800
1700
1600
1500
1400
1300
1200

Fellingsbro, 0-5 och 6-15 år
300
250
200
150
100
50
0

0-5

6-15
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Guldsmedshyttan
Invånare 2017
1 099

Förändring 85 - 17
-308

Förändring 85 - 17, %
-21,9

Guldsmedshyttan
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900

Guldsmedshyttan, 0-5 och 6-15 år
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

0-5

6-15
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Storå
Invånare 2017
812

Förändring 85 - 17
-302

Förändring 85 - 17, %
-27,1

Storå
1200
1100
1000
900
800
700
600

Storå, 0-5 och 6-15 år
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

0-5

6-15
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Vedevåg
Invånare 2017
700

Förändring 85 - 17
-180

Förändring 85 - 17, %
-20,5

Vedevåg
900
850
800
750
700
650
600

Vedevåg, 0-5 och 6-15 år
140
120
100
80
60
40
20
0

0-5

6-15
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Gusselby
Invånare 2017
353

Förändring 85 - 17
114

Förändring 85 - 17, %
47,7

Gusselby
450
400
350
300
250
200

Gusselby, 0-5 och 6-15 år
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

0-5

6-15
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Stråssa
Invånare 2017
328

Förändring 85 - 17
-176

Förändring 85 - 17, %
-34,9

Stråssa
550
500
450
400
350
300
250
200

Stråssa, 0-5 och 6-15 år
80
70
60
50
40
30
20
10
0

0-5

6-15
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Rockhammar
Invånare 2017
264

Förändring 85 - 17
-96

Förändring 85 - 17, %
-26,7

Rockhammar
380
360
340
320
300
280
260
240
220
200

Rockhammar, 0-5 och 6-15 år
60
50
40
30
20
10
0

0-5

6-15
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Ramsberg
Invånare 2017
223

Förändring 85 - 17
-103

Förändring 85 - 17, %
-31,6

Ramsberg
360
340
320
300
280
260
240
220
200

Ramsberg, 0-5 och 6-15 år
60
50
40
30
20
10
0

0-5

6-15
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Löa
Invånare 2017
161

Förändring 85 - 17
-5

Förändring 85 - 17, %
-3

Löa
210
190
170
150
130
110
90
70
50

Löa, 0-5 och 6-15 år
40
35
30
25
20
15
10
5
0

0-5

6-15
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Blixterboda
Invånare 2017
139

Förändring 85 - 17
-25

Förändring 85 - 17, %
-15,2

Blixterboda
190
170
150
130
110
90
70
50

Blixterboda, 0-5 och 6-15 år
35
30
25
20
15
10
5
0

0-5

6-15
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Fanthyttan
Invånare 2017
118

Förändring 85 - 17
-39

Förändring 85 - 17, %
-24,8

Fanthyttan
190
170
150
130
110
90
70
50

Fanthyttan, 0-5 och 6-15 år
35
30
25
20
15
10
5
0

0-5

6-15
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Ullersäter
Invånare 2017
111

Förändring 85 - 17
30

Förändring 85 - 17, %
37

Ullersäter
120
110
100
90
80
70
60
50

Ullersäter, 0-5 och 6-15 år
30
25
20
15
10
5
0

0-5

6-15
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Oppboga
Invånare 2017
92

Förändring 91 - 17
-21

Förändring 91 - 17, %
-18,6

Oppboga
120
100
80
60
40
20
0

Vasselhyttan
Invånare 2017
89

Förändring 85 - 17
-28

Förändring 85 - 17, %
-23,9

Vasselhyttan
140
120
100
80
60
40
20
0
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Vanneboda
Invånare 2017
81

Förändring 91 - 17
15

Förändring 91 - 17, %
22,7

Vanneboda

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Snuggan
Invånare 2017
79

Förändring 85 - 17
7

Förändring 85 - 17, %
9,7

Snuggan
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
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Öskevik
Invånare 2017
66

Förändring 85 - 17
-6

Förändring 85 - 17, %
-8,3

Öskevik
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Grönbo
Invånare 2017
60

Förändring 85 - 17
-9

Förändring 85 - 17, %
-13

Grönbo
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015
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Hidingen
Invånare 2017
56

Förändring 85 - 17
-1

Förändring 85 - 17, %
-1,8

Hidingen
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015

Lövåsen
Invånare 2017
51

Förändring 85 - 17
-10

Förändring 85 - 17, %
-16,4

Lövåsen
70
60
50
40
30
20
10
0
1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015
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Bilaga 1
2019-02-04

KS 2018/463-20

Kommunledningskontoret

Till Kommunstyrelsen

Nedläggning av verksamheter i Ramshyttans skola,
Rockhammars skola och förskolan Lönngården
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslöt 2019-01-09 om diverse uppdrag i rubricerande
ärende. Denna sammanställning berör punkt 1 som framgår nedan.
”Utreda alternativa förslag till finansiering av verksamheterna
Rockhammars skola, Ramshyttans skola och förskolan Lönngården samt
ta fram en konsekvensbeskrivning av kvalitetssänkningar i de
verksamheter som pengarna ska tas ifrån om det inte tas inom BUN:s
budget.”
Ekonomiska förutsättningar
Kommunfullmäktige beslöt i december 2017 om Mål- och budget för
2018 och VP 2019 och 2020. Budgetramarna för nämnderna reducerades
då för år 2019 med 13 Mnkr, vilket motsvarade en generell
effektivisering/verksamhetsavveckling på 1 % för samtliga nämnder. Det
effektiviseringskrav på 1 % som tilldelades Barn- och utbildningsnämnden var för år 2019 5,8 Mnkr och ytterligare 3 Mnkr minskade
nämndens ram, totalt 8,8 Mnkr.
För år 2020 tillkom ytterligare 7,3 Mnkr, vilket innebar en reducering av
kostnaderna med totalt 20,3 från år 2020. Dessa 7,3 Mnkr fördelades inte
ut till nämnderna utan redovisades under kommunstyrelsen i avvaktan på
ytterligare beslut. Det planerade resultat som redovisades beräknades till
13,8 Mnkr för år 2019 och till 2,0 Mnkr för år 2020.
I innevarande års Mål- och budget 2019 och VP 2020 - 2021 som antogs
av kommunfullmäktige 2018-09-27 har nämndernas budgetramar
reducerats ytterligare, för år 2019 med 7 Mnkr och för år 2020 med 21
Mnkr. För Barn- och utbildningsnämnden reducerades budgeten med
1 Mnkr år 2019 och ytterligare 7 Mnkr år 2020.
För år 2020 återfinns även reducering av budgetramar för
Socialnämnden med 3 Mnkr och för kommunstyrelsens verksamheter
med 11 Mnkr. Då medlemsbidraget till Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen och Nerikes Brandkår ligger under kommunstyrelsens kan
även deras verksamhet innefattas av minskade anslag.

Postadress
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Besöksadress
Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

Telefon/fax
0581-810 00 vxl
0581-131 29 fax

E-post/www
kommun@lindesberg.se
http://www.lindesberg.se

Giro
Plusgiro 12 31 60-4
Bankgiro 821-3134

Organisationsnr:
212000-2015
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Årets resultat uppgår enligt plan till 13,5 Mnkr år 2019, 6,6 Mnkr
år 2020 och 0,3 Mnkr år 2021. Detta resultat förutsätter dock att
kostnadsreduceringar sker med de belopp som ovan beskrivits för
respektive nämnd. Sammantaget för kommunen innebär det att för
innevarande planperiod finns kostnadsreduceringar uppgående till
44 Mnkr, vilket motsvarar cirka en skattekrona. Hur dessa
kostnadsreduceringar fördelar sig mellan nämnder, utskott och
kommunalförbund framgår av bilaga 1.
Det ska noteras att något utrymme för oförutsedda kostnader i form av
en planeringsreserv inte finns i denna budget. Därför är det mycket
viktigt att en följsamhet av givna budgetramarna sker för att kommunen
även i fortsättningen skall kunna redovisa positiva resultat.
Kommunens finansiella mål som knyts till resultatet (Resultaträkningen)
är att ställa verksamhetens nettokostnader i förhållande till generella
statsbidrag, utjämning och finansnetto. Målet är beslutat till 99 %, vilket
inte uppnås i slutet av perioden. Då realisationsvinster (2 Mnkr) skall
avräknas vid en avstämning av balanskravet uppnås inte heller detta krav
år 2021. Då faktiskt resultat på 0,3 Mnkr blir minus 1,7 Mnkr, vilket
framgår av dokumentet Mål- och budget.
Under 2018 genomförde revisionsföretaget PWC en genomlysning av
prognos- och ekonomistyrningen. Detta med anledning av det underskott
som socialnämnden redovisade för verksamheten under 2017. I den
rapport som presenterades för kommunstyrelsen i augusti 2018 fanns ett
avsnitt som berörde resursfördelningen. Utredarna konstaterade att
nettokostnadsavvikelserna som finns mellan kommunens faktiska
kostnader och den standardkostnad som används i utjämningssystemet är
högre i Lindesberg än genomsnittet och då har hänsyn tagits till struktur.
Nettokostnadsavvikelse inom barn- och utbildningsområdet var 10,8
procent över och 3,2 procent under genomsnittet inom
socialtjänstområdet. Samma förhållande mellan dessa verksamheter
konstaterades för några år sedan då kommunens eget arbete kring
projektet volymjustering presenterades.
Att föra över budgeterade medel från socialnämnden bedöms utifrån vad
ovan beskrivits tillsammans med tidigare beslutade effektiviseringskrav
inte realistiskt.
Vi bedömer inte heller det möjligt att föra över budgeterade medel från
kommunstyrelsen, utan att politiska omprioriteringar av bedriven
verksamhet sker, då även styrelsen har stora effektiviseringskrav
kommande år.

Henrik Arenvang
Kommundirektör

Gunilla Sandgren
Ekonomichef
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Budget 2019 VP 2020-2021
Budgetram KF
Nämnd
Revisionen

Budget

Förslag

Förslag

2019

2020

2021

0,9

0,9

0,9

242,0

231,9

231,9

0

-11,0
-11,0

-11,0
-11,0

94,6
-1,2

95,1
-1,2

95,1
-1,2

72,5
-2,6

72,1
-3,0

72,1
-3,0

42,5
-2,6

42,5
-2,6

42,5
-2,6

0

0

0

29,0

29,8

29,8

3,3

3,3

3,3

607,3
-9,8

610,0
-16,8

610,0
-16,8

528,1
-6,0

524,6
-9,0

524,6
-9,0

Effektivisering/verksamhetsavveckling

13,5
-0,1

13,5
-0,1

13,5
-0,1

Summa nämnder/verksamheter

1 391,8

1 380,9

1 380,9

Finansförvaltning

1 405,4

1 387,5

1 381,2

13,6

6,6

0,3

Kommunstyrelsen totalt
Varav Kommunstyrelsen
Effektivisering/verksamhetsavveckling

Varav Tillväxt
Effektivisering/verksamhetsavveckling

Varav Stöd o strategi
Effektivisering/verksamhetsavveckling

Varav Samhällsbyggnadsförbundet
Effektivisering/verksamhetsavveckling

Varav VA/renhållning
Varav Räddningstjänst
Varav Överförmyndarverksamhet
Barn- och utbildningsnämnd
Effektivisering/verksamhetsavveckling

Socialnämnd
Effektivisering/verksamhetsavveckling

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Resultat

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Henrik Arenvang
Erika Johansson
VB: Kontakt med anledning av uppdrag / landsbyggdsskolor
den 28 januari 2019 13:42:47

Ramsberg den 28 jan 2019
Kommundirektören tillhanda!
Undertecknad är med i styrelsen för Ramsberg - en bygd i Bergslagen. Man kan kort beskriva föreningen som
en slags paraplyförening för byn, dess föreningsliv och kulturcentrum.
Föreningen har med stort intresse följt diskussionen och debatten kring kring förslaget om nedläggning av
skolan, bland annat var undertecknad moderator vid debatten i Ramsbergs skola med de politiska partierna i
december månad, inför kommunfullmäktiges möte i Storå samma månad.
Vid föreningens, Ramsberg - en bygd i Bergslagen, styrelsemöte i torsdags, 24 januari, fick undertecknad
uppdraget att kontakta dig i din egenskap av kommundirektör och med anledning av det uppdrag du fick vid
KS-mötet 20190108, om att utreda alternativa förslag till finansiering av verksamheterna Rockhammars skola,
Ramshyttans skola och förskolan Lönngården. Uppdraget skall presenteras vid ett beredande sammanträde den
26 februari.
Föreningen vill på det här sättet informera dig om, att föreningen gärna ställer upp som "speaking partner” i ditt
arbete med uppdraget. Vi kan byn, vi kan dess historia och vi kan tipsa om tankar och idéer om hur
landsbygdsperspektivet både kan belysas och på sikt behållas. Om du vill se oss som en resurs i ditt arbete med
uppdraget, så är vi alltså gärna det!
Jag försöker nå dig per telefon också, får du möjlighet så ring gärna mig på 070-5230635.
För föreningen Ramsberg . en bygd i Begslagen
LG Persson

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-01-08

Kommunstyrelsen

KS §2/19

Dnr: KS 2018/463

Nedläggning av verksamheterna för Ramshyttans
skola, Rockhammars skola samt förskolan Lönngården
i Rockhammar
Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att:
1. Utreda alternativa förslag till finansiering av verksamheterna
Rockhammars skola, Ramshyttans skola och förskolan Lönngården
samt ta fram en konsekvensbeskrivning av kvalitetssänkningar i de
verksamheter som pengarna ska tas ifrån om det inte ska tas inom
BUNs rambudget.
2. Förslag till finansiering ska kompletteras med
konsekvensbeskrivning där ekonomiska risker och risk för
kvalitetssänkning tydliggörs. I detta ska information om följande
ingå:
 Hyresavtalens löptid och uppsägningstid samt möjligheten
att avsluta hyresavtalen i förtid och eventuella kostnader
kopplat till detta.
 Investeringskostnader för att rusta upp berörda
verksamhetslokaler samt information om när upprustning bör
ske.
 Möjliga effekter på nämnd- och förvaltningsnivå
o Risk för minskade statsbidrag
o Verksamhetsförsämringar om pengarna ska tas inom
BUNs rambudget
o Övriga kostnader kopplade till nedläggning
alternativt behållande av Rockhammar skola,
Ramshyttans skola och förskolan Lönngården.
 Konsekvenser för kommunkoncernen vid
verksamhetsförändringar
 Måltidsverksamheten
3. Belysa landsbygdsperspektivet med befolkningsutveckling över
tid även på orter där vi inte har skolor.
4. Utredningen ska presenteras för kommunstyrelsen på beredande
sammanträdet den 26 februari 2019.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-01-08

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har presenterat konsekvensbeskrivning i maj år 2018
på minskad ram på 8,3 mnkr. Kommunstyrelsen beslutar att
förvaltningen ska ta fram ytterligare besparingsförslag och
konsekvensbeskrivningar. För barn- och utbildningsnämnden
innebär det ytterligare minskad ram på 1 mnkr till år 2019.
Den 13 augusti år 2018 beslutade barn- och utbildningsnämnden att
överlämna konsekvensbeskrivning gällande budget 2019 och beslut
om minskad ram år 2019 på ytterligare 1 mnkr, till
kommunstyrelsen.
Den 11 oktober beslutade barn- och utbildningsnämnden utifrån
ramminskning om effektiviseringar för nämndens verksamheter år
2019–2021.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 november 2018 om
åtgärder för att ha en budget i balans åren 2019 och 2020. För
verksamheterna i Ramsberg och Rockhammar beslutade barn- och
utbildningsnämnden att föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att besluta om nedläggning.
Kommunstyrelsen har tagit del av handling med dnr.nr KS
2018/463–7 på bordet.
Kommunstyrelsen beslutade den 11 december 2018 föreslå
kommunfullmäktige att besluta om nedläggning av verksamheter i
Ramshyttans skola, Rockhammars skola och förskolan Lönngården.
Om kommunfullmäktige inte beslutar enligt barn- och
utbildningsnämndens förslag till beslut, ger kommunfullmäktige
svar på om finansiering ska ske inom barn- och
utbildningsnämndens rambudget eller om kommunfullmäktige
skjuter till finansiering.
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2018 att
återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att få fram underlag
till finansiering av fortsatt verksamhet i Rockhammars skola,
Ramshyttans skola samt förskolan Lönngården.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att:
1. Utreda alternativa förslag till finansiering av verksamheterna
Rockhammars skola, Ramshyttans skola och förskolan Lönngården
samt ta fram en konsekvensbeskrivning av kvalitetssänkningar i de
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LINDESBERGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-01-08

verksamheter som pengarna ska tas ifrån om det inte ska tas inom
BUNs rambudget.
2. Förslag till finansiering ska kompletteras med
konsekvensbeskrivning där ekonomiska risker och risk för
kvalitetssänkning tydliggörs. I detta ska information om följande
ingå:
 Hyresavtalens löptid och uppsägningstid samt möjligheten
att avsluta hyresavtalen i förtid och eventuella kostnader
kopplat till detta.
 Investeringskostnader för att rusta upp berörda
verksamhetslokaler samt information om när upprustning bör
ske.
 Möjliga effekter på nämnd- och förvaltningsnivå
o Risk för minskade statsbidrag
o Verksamhetsförsämringar om pengarna ska tas inom
BUNs rambudget
o Övriga kostnader kopplade till nedläggning
alternativt behållande av Rockhammar skola,
Ramshyttans skola och förskolan Lönngården.
 Konsekvenser för kommunkoncernen vid
verksamhetsförändringar
 Måltidsverksamheten
3. Belysa landsbygdsperspektivet med befolkningsutveckling över
tid även på orter där vi inte har skolor
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att utredningen ska
presenteras för kommunstyrelsen på beredande sammanträdet den
26 februari 2019.
Linda Svahn (S) föreslår bifall kommunledningskontorets förslag till
beslut.
Jonas Kleber (C) föreslår bifall till kommunledningskontorets
förslag till beslut.
Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår bifall till kommunledningskontorets
förslag till beslut.
Jari Mehtäläinen (SD) föreslår bifall till kommunledningskontorets
förslag till beslut.
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LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-01-08

Kommunstyrelsen

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt
förvaltningens förslag till beslut med Irja Gustavsson (S)
tilläggsförslag och finner att förslaget godkänns.
_____
Meddelas för åtgärd
Kommundirektören
För kännedom
Barn- och utbildningsnämnden
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LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2018-12-12

Kommunfullmäktige

KF §177/18

Dnr: KS 2018/463

Nedläggning av verksamheter i Ramshyttans skola,
Rockhammars skola och förskolan Lönngården
Beslut
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för
att få fram underlag till finansiering av fortsatt verksamhet i
Rockhammars skola, Ramshyttans skola samt förskolan
Lönngården.
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har presenterat konsekvensbeskrivning i maj år 2018
på minskad ram på 8,3 mnkr. Kommunstyrelsen beslutar att
förvaltningen ska ta fram ytterligare besparingsförslag och
konsekvensbeskrivningar. För barn- och utbildningsnämnden
innebär det ytterligare minskad ram på 1 mnkr till år 2019.
Den 13 augusti år 2018 beslutade barn- och utbildningsnämnden att
överlämna konsekvensbeskrivning gällande budget 2019 och beslut
om minskad ram år 2019 på ytterligare 1 mnkr, till
kommunstyrelsen.
Den 11 oktober beslutade barn- och utbildningsnämnden utifrån
ramminskning om effektiviseringar för nämndens verksamheter år
2019–2021.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 november 2018 om
åtgärder för att ha en budget i balans åren 2019 och 2020. För
verksamheterna i Ramsberg och Rockhammar beslutade barn- och
utbildningsnämnden att föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att besluta om nedläggning.
Kommunstyrelsen har tagit del av handling med dnr.nr KS
2018/463–7 på bordet.
Kommunstyrelsen beslutade den 11 december 2018 föreslå
kommunfullmäktige att besluta om nedläggning av verksamheter i
Ramshyttans skola, Rockhammars skola och förskolan Lönngården.
Om kommunfullmäktige inte beslutar enligt barn- och
utbildningsnämndens förslag till beslut, ger kommunfullmäktige
svar på om finansiering ska ske inom barn- och
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LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2018-12-12

Kommunfullmäktige

utbildningsnämndens rambudget eller om kommunfullmäktige
skjuter till finansiering.
Ledamöternas förslag till beslut
Linda Svahn (S) och Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår att
kommunfullmäktige ska besluta enligt kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Jonas Kleber (C) föreslår att ärendet ska återremitteras för att få
fram underlag till finansiering av fortsatt verksamhet i Rockhammar
skola, Ramshyttans skola samt förskolan Lönngården.
Nils Detlofsson (L) föreslår att ärendet ska återremitteras med
motivering att ärendet behöver kompletteras med
konsekvensanalyser av vad effekten blir ekonomiskt på nämndnivå
och på koncernnivå på både kort- och lång sikt. Det finns t.ex. en
osäkerhet om lokalkostnaderna och de hyresavtal som finns. Vidare
finns en osäkerhet kring oredovisade engångskostnader för
anpassning av nya lokaler för elev som går på Ramshyttan skola.
Per Söderlund (SD), Ulf Axelsson (V), Inger Griberg (MP), Anders
Persson (LPO), Markus Lundin (KD), Jari Mehtäläinen (SD),
Magnus Eriksson (C), Susanne Karlsson (C) och Inga Ängsteg (C)
förslår bifall till Jonas Klebers förslag.
Beslutsgång
Ordförande föreslår följande beslutsgång:
Först behandlas frågan om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras.
Utifall beslut om återremiss fattas kommer kommunfullmäktige
därefter ställa de två olika motiveringarna till återremiss mot
varandra.
Kommunfullmäktige godkänner beslutsgången.
Ordförande börjar med att ställa förslaget om återremiss mot att
ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige beslutar
att ärendet ska återremitteras.
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LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2018-12-12

Kommunfullmäktige

Ordförande ställer därefter Jonas Klebers (C) motivering mot Nils
Detlofssons (L) motivering och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt Jonas Klebers (C) motivering till återremiss.
_____
Meddelas för åtgärd
Kommunstyrelsen
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Bilaga 5
2019‐03‐06

KS 2018/463-23

Driftskostnader
Komplettering till handlingar som presenterades vid Kommunstyrelsen
beredande sammanträde 2019‐02‐27
Frågan: Driftkostnader för skolenheterna för åren 2016-2018.
Sammanfattning
År 2016

År 2017

År 2018

Ramsbergs skola

5.538 tkr

4.015 tkr

3.745 tkr

Rockhammars skola

2.797 tkr

3.057 tkr

2.906 tkr

Lönngårdens förskola

2.274 tkr

1.760 tkr

1.833 tkr

Totalt:

10.609 tkr 8.832 tkr

Tabell:

Lindesbergs 2019-03-06
Henrik Arenvang
Kommundirektör

8.484 tkr

2019-04-04
KS 2018/463-25

Återremiss kommunfullmäktige från 2019-03-28
Återremiss:
för att utreda möjligheterna att kommunen ska bedriva skolverksamheten och barnomsorgen i
Ramsberg och Rockhammar vidare under en tid på 3 år. Under denna tid ska kommunen bedriva
lokalt utvecklingsarbete i berörda bygder i projektform som tar ett helhetsgrepp för landsbygden.

Driftkostnader för skolenheterna för åren 2016-2018.

År 2016

År 2017

År 2018

Ramsbergs skola

5.538

4.015

3.745

Rockhammars skola

2.797

3.057

2.906

Lönngårdens förskola

2.274

1.760

1.833

Totalt:

10.609

8.832

8.484

Drift av skolenheterna och landsbygdsutveckling för åren 2019-2022
År 2019

År 2020

År 2021

År 2022

Drift Skolverksamhet

4.250

8.500

8.500

8.500

Minskad ram BUN
Landsbygdsutveckling
(ökad ram TU)

-2.700
+500

-5.400
+1.000

-5.400
+1.000

-5.400
+1.000

Summa drift

3.200

6.400

6.400

6.400

bedriva skolverksamheten och barnomsorgen i Ramsberg och Rockhammar vidare under
en tid på 3 år, samt bedriva lokalt utvecklingsarbete i berörda bygder i projektform som
tar ett helhetsgrepp för landsbygden

Underhåll av skolenheterna
Underhåll FALAB

500 kkr

2.000 kr

2.000 kr

2.000 kkr

Finansiering inom Lindesbergs kommuns förvaltningar
Förutsättningar i andra förvaltningar (kkr)
2019

2020

2021

2022

-9.300
+2.700

-16.300
+5.400

-16.300
+5.400

-16.300
+5.400

-7000
-3200

-10.000
-6.400

-10.000
-6.400

-10.000
- 6.400

-1.200
-4.000
-5.200
-6.400
+1.000

-1.200
-4.000
-5.200
-6.400
+1.000

-1.200
- 4.000
-5.200
- 6.400
+1.000

-2.600
-4.000
-6.600
-6.400

-2.600
-4.000
-6.600
- 6.400

Barn- och utbildningsnämnd
Ramminskning (beslutad av KF)
Omfördelning från andra
Socialnämnd
Ramminskning (beslutad av KF)
Omfördelning till BUN /TU?

Kommunstyrelsen (Tillväxtutskottet)
Ramminskning (beslutad av KF)
Ramminskning (del 11 mnkr)
Summa
Omfördelning till BUN
Omfördelning från andra

-1.200
-1.200
-3200
+500

Kommunstyrelsen (Samhällsbyggnadsförbundet)
Ramminskning (beslutad av KF)
Ramminskning (del 11 mnkr)
Summa
Omfördelning till BUN / TU?

-2.600
-2.600
-3200

-2.600
-4.000
-6.600
-6.400

Kommunstyrelsen (Utskottet för stöd och strategi, Kommunledningskontoret)
Ramminskning (beslutad av KF)
Ramminskning (del 11 mnkr)
Summa
Omfördelning till BUN / TU?

-2.600
-2.600
-3200

-2.900
-4.000
-6.900
-6.400

-2.900
-4.000
-6.900
-6.400

-2.900
-4.000
-6.900
- 6.400

Finansiering inom Bolagskoncernen
Förutsättningar i andra förvaltningar (kkr)
Underhållsbudget
2020

2021

2022

-2.000

-2.000

-2.000

Linde Energi

- 8.000

-8.000

-8.000

Skatt 22%

1.600

1.600

1.600

Utdelning

6.400

6.400

6.400

Summa (Koncernen)

-10.000

- 10.000

-10.000

FALAB

Aktieägarutdelning

Konsekvens
Underhållsbudget i FALAB prioriteras till årligen med 2 mnkr till Ramshyttan,
Rockhammars skola och förskolan Lönngården
Linde Energi AB ger idag ett koncernbidrag på max 16.000 mnkr och med ytterligare
8.000 mnkr, så innebär det att investeringar i bolaget behöver prioriteras.

Lindesbergs 2019-04-04
Henrik Arenvang
Kommundirektör

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-03-26

Kommunstyrelsen

KS §60/19

Dnr: KS 2018/463

Nedläggning av verksamheterna för Ramshyttans
skola, Rockhammars skola samt förskolan
Lönngården i Rockhammar
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. om nedläggning av verksamheter i Ramshyttans skola,
Rockhammars skola och förskolan Lönngården. Om
kommunfullmäktige inte beslutar enligt barn- och
utbildningsnämndens förslag till beslut, ger
kommunfullmäktige svar på om finansiering ska ske inom
barn- och utbildningsnämndens rambudget eller om
kommunfullmäktige skjuter till finansiering.
2. Beslutsparagrafen justeras omedelbart
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har presenterat konsekvensbeskrivning i maj år
2018 på minskad ram på 8,3 mnkr. Kommunstyrelsen beslutar
att förvaltningen ska ta fram ytterligare besparingsförslag och
konsekvensbeskrivningar. För barn- och utbildningsnämnden
innebär det ytterligare minskad ram på 1 mnkr till år 2019.
Den 13 augusti år 2018 beslutade barn- och
utbildningsnämnden att överlämna konsekvensbeskrivning
gällande budget 2019 och beslut om minskad ram år 2019 på
ytterligare 1 mnkr, till kommunstyrelsen.
Den 11 oktober beslutade barn- och utbildningsnämnden utifrån
ramminskning om effektiviseringar för nämndens verksamheter
år 2019–2021.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 november
2018 om åtgärder för att ha en budget i balans åren 2019 och
2020. För verksamheterna i Ramsberg och Rockhammar
beslutade barn- och utbildningsnämnden att föreslå
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LINDESBERGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-03-26

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta om
nedläggning.
Kommunstyrelsen har tagit del av handling med dnr.nr KS
2018/463–7 på bordet.
Kommunstyrelsen beslutade den 11 december 2018 föreslå
kommunfullmäktige att besluta om nedläggning av
verksamheter i Ramshyttans skola, Rockhammars skola och
förskolan Lönngården. Om kommunfullmäktige inte beslutar
enligt barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut, ger
kommunfullmäktige svar på om finansiering ska ske inom barnoch utbildningsnämndens rambudget eller om
kommunfullmäktige skjuter till finansiering.
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2018 att
återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att få fram
underlag till finansiering av fortsatt verksamhet i Rockhammars
skola, Ramshyttans skola samt förskolan Lönngården.
Kommunstyrelsen beslutade den 8 januari 2019 att uppdra till
kommundirektören att utreda och besvara frågeställningar
enligt beslut 2019-01-08 KS § 2.
Förvaltningen presenterade utredningen för kommunstyrelsen
vid sammanträdet den 26 februari 2019.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. om nedläggning av verksamheter i Ramshyttans skola,
Rockhammars skola och förskolan Lönngården. Om
kommunfullmäktige inte beslutar enligt barn- och
utbildningsnämndens förslag till beslut, ger
kommunfullmäktige svar på om finansiering ska ske inom
barn- och utbildningsnämndens rambudget eller om
kommunfullmäktige skjuter till finansiering.
2. Beslutsparagrafen justeras omedelbart
Ledamöternas förslag till beslut
Linda Svahn (S), Pär-Ove Lindqvist (M) och Jan Hansson (M)
föreslår bifall till förvaltningens förslag till beslut.
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LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-03-26

Kommunstyrelsen

Tom Persson (SD) och Ulf Axelsson (V) föreslår avslag till
förvaltningens förslag.
Magnus Eriksson (C) föreslår avslag till förvaltningens förslag
till förmån för att verksamheterna drivs vidare och att
finansiering tas från det egna kapitalet.
Jari Mehtäläinen (SD) föreslår avslag till förvaltningens förslag
till förmån för att besparingskravet tas bort och att
kommunstyrelsen tillför kapital till barn- och
utbildningsnämnden.
Beslutsgång
Ordförande föreslår följande beslutsgång:
Först ställs förvaltningens förslag till beslut mot förslag till
avslag.
Utifall beslut om avslag så ställs de två olika förslagen till avslag
mot varandra.
Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången.
Ordförande Jonas Kleber (C) ställer förvaltningens förslag till
beslut mot förslag till avslag och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt förvaltningens förslag.
Omröstning begärs och genomförs enligt följande:
De som röstar för förvaltningens förslag röstar ja. De som röstar
för avslagsförslag röstar nej.
Omröstningen utföll med 8 ja och 7 nej. Av röstningslistan nedan
framgår hur var och en av ledamöterna röstade.
Ordförande Jonas Kleber (C) finner därmed att
kommunstyrelsen beslutat enligt förvaltningens förslag till
beslut.
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LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-03-26

Kommunstyrelsen

Ordförande lägger sin röst
sist

Namn
Linda Svahn
John Omoomian
Jonas Bernström
Tommy Kragh
Ulf Axelsson
Pär-Ove Lindqvist
Lillemor Bodman
Markus Lundin
Mats Seijboldt
Jari Mehtäläinen
Tom Persson
Anders Ceder
Magnus Eriksson
Jan Hansson
Jonas Kleber, ordf
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Förvaltningens förslag: JA
Avslagsförslag: NEJ

Närv Ja

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ordförande Jonas Kleber (C) frågar om kommunstyrelsen kan
besluta om omedelbar justering av beslutsparagrafen och finner
att förslaget godkänns.
Reservationer
Ulf Axelsson (V), Markus Lundin (KD), Jari Mehtäläinen (SD),
Mats Seijboldt (SD), Tom Persson (SD), Magnus Eriksson (C) och
Jonas Kleber (C) reserverar sig mot beslutet.
_____
För kännedom:
Barn och utbildningsnämnden
Ekonomienheten
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Kommunfullmäktige

KF §47/19
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Dnr: KS 2018/463

Nedläggning av verksamheterna för Ramshyttans
skola, Rockhammars skola samt förskolan
Lönngården i Rockhammar
Beslut
Ärendet återremitteras, av en minoritet, till kommunstyrelsen
för att utreda möjligheterna att kommunen ska bedriva
skolverksamheten och barnomsorgen i Ramsberg och
Rockhammar vidare under en tid på 3 år. Under denna tid ska
kommunen bedriva lokalt utvecklingsarbete i berörda bygder i
projektform som tar ett helhetsgrepp för landsbygden.
Ärendebeskrivning
Beslut i Barn- och utbildningsnämnden 2018-11-12 BUN § 164.
Kompletterande information till Kommunstyrelsen 2018-11-27.
Återremiss i kommunfullmäktige 2018-12-12 KF § 177.
Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att utreda
och besvara frågeställningar enligt beslut 2019-01-08 KS § 2:
1.

Utreda alternativa förslag till finansiering av verksamheterna
Rockhammars skola, Ramshyttans skola och förskolan
Lönngården samt ta fram en konsekvensbeskrivning av
kvalitetssänkningar i de verksamheter som pengarna ska tas
ifrån om det inte ska tas inom BUNs rambudget.

2.

Förslag till finansiering ska kompletteras med
konsekvensbeskrivning där ekonomiska risker och risk för
kvalitetssänkning tydliggörs. I detta ska information om följande
ingå:
Hyresavtalens löptid och uppsägningstid samt möjligheten att
avsluta hyresavtalen i förtid och eventuella kostnader kopplat till
detta
Investeringskostnader för att rusta upp berörda
verksamhetslokaler samt information om när upprustning bör
ske
Möjliga effekter på nämnd- och förvaltningsnivå
Risk för minskade statsbidrag
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Kommunfullmäktige

3.
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Verksamhetsförsämringar om pengarna ska tas inom BUN:s
rambudget
Övriga kostnader kopplade till nedläggning alternativt
behållande av Rockhammars skola, Ramshyttans skola och
förskolan Lönngården.
Konsekvenser för kommunkoncernen vid
verksamhetsförändringar
Måltidsverksamheten
Belysa landsbygdsperspektivet med befolkningsutveckling över tid
även på orter där vi inte har skolor
Ärendets beredning
Förvaltningen har presenterat konsekvensbeskrivning i maj år
2018 på minskad ram på 8,3 miljoner kronor. Kommunstyrelsen
beslutar att förvaltningen ska ta fram ytterligare
besparingsförslag och konsekvensbeskrivningar. För barn- och
utbildningsnämnden innebär det ytterligare minskad ram på 1
miljon kronor till år 2019.
Den 13 augusti år 2018 beslutade barn- och
utbildningsnämnden att
överlämna konsekvensbeskrivning gällande budget 2019 och
beslut om minskad ram år 2019 på ytterligare 1 miljon kronor,
till kommunstyrelsen.
Den 11 oktober beslutade barn- och utbildningsnämnden utifrån
ramminskning om effektiviseringar för nämndens verksamheter
år 2019–2021.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 november
2018 om åtgärder för att ha en budget i balans åren 2019 och
2020. För verksamheterna i Ramsberg och Rockhammar
beslutade barn- och utbildningsnämnden att föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta om
nedläggning.
Kommunstyrelsen beslutade den 11 december 2018 föreslå
kommunfullmäktige att besluta om nedläggning av
verksamheter i Ramshyttans skola, Rockhammars skola och
förskolan Lönngården. Om kommunfullmäktige inte beslutar
enligt barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut, ger
kommunfullmäktige svar på om finansiering ska ske inom barn-
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och utbildningsnämndens rambudget eller om
kommunfullmäktige skjuter till finansiering.
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2018 att
återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att få fram
underlag till finansiering av fortsatt verksamhet i Rockhammars
skola, Ramshyttans skola samt förskolan Lönngården.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar om nedläggning av verksamheter i
Ramshyttans skola, Rockhammars skola och förskolan
Lönngården. Om kommunfullmäktige inte beslutar enligt barnoch utbildningsnämndens förslag till beslut, ger
kommunfullmäktige svar på om finansiering ska ske inom barnoch utbildningsnämndens rambudget eller om
kommunfullmäktige skjuter till finansiering.
Ledamöternas förslag till beslut
Linda Svahn (S), Pär-Ove Lindqvist (M) och Nils Detlofsson (L)
föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Jonas Kleber (C) föreslår att ärendet ska återremitteras till
kommunstyrelsen med motivering att utreda möjligheterna att
kommunen ska bedriva skolverksamheten och barnomsorgen i
Ramsberg och Rockhammar vidare under en tid på 3 år. Under
denna tid ska kommunen bedriva lokalt utvecklingsarbete i
berörda bygder i projektform som tar ett helhetsgrepp för
landsbygden.
Tom Persson (SD), Mats Lagerman (LPO), Björn Larsson (SD),
Markus Lundin (KD), Ulf Axelsson (V), Inger Griberg (MP), Björn
Pettersson (C), Johan Andersson (C), Amanda Funk (SD) och
Christina Pettersson (C) föreslår bifall till Jonas Klebers (C)
förslag.
Beslutsgång
Ordförande föreslår följande beslutsgång:
Först ställs förslaget om återremiss mot att ärendet ska avgöras
idag.
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Om kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska behandlas idag
ställs därefter kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag.
Kommunfullmäktige godkänner beslutsgången.
Ordförande börjar med att ställa förslaget om återremiss mot att
ärendet ska avgöras idag och finner att kommunstyrelsen
beslutar att ärendet ska avgöras idag. Omröstning begärs och
genomförs enligt följande: de som röstar för att ärendet ska
avgöras idag röstar ja och de som röstar för att ärendet ska
återremitteras röstar nej. Omröstningen utföll med 23 ja och 22
nej. Av röstningslistan nedan framgår hur var och en av
ledamöterna röstade.
Nr

Namn

Ja

1

Lennart Olsson (S)

X

2

Irja Gustavsson (S)

X

3

Linda Svahn (S)

X

4

Jonas Bernström (S)

X

5

John Omoomian (S)

X

6

Ingela Larsson (S)

X

7

Anders Ceder (S)

X

8

Ulla Lundqvist (S)

X

9

X

10

Nafih Mawlod (S)
Kristine Andersson
(S)

11

Bengt Storbacka (S)

X

12

Margareta Ahlm (S)

X

14

Lena Kallionpää (S)

X

15

Ulf Axelsson (V)

X

16

Gunilla Remnert (V)

X

17

Hans Lindkvist (V)

X

18

Jonas Kleber (C)

X
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Björn Pettersson (C)

X

20

X

21

Magnus Eriksson (C)
Christina Pettersson
(C)

22

Johan Andersson (C)

X

23

X

25

Tuula Marjeta (C)
Pär-Ove Lindqvist
(M)
Göran Gustavsson
(M)

26

Jan Hansson (M)

X

27

Anniette Lindvall (M)

X

28

X

30

Tomas Klockars (M)
Fredrik Lindmark
(M)
Sven Erik Larsson
(M)

31

Emil Wellander (M)

X

32

Nils Detlofsson (L)

X

33

Markus Lundin (KD)
Margareta Andergard
(KD)

X

X

36

Inger Griberg (MP)
Tommy Lönnström
(SD)

37

Mats Seijboldt (SD)

X

38

Jari Mehtäläinen (SD)

X

39

X

40

Thord Durnell (SD)
Fredrik Rosenbecker
(SD)

41

Björn Larsson (SD)

X

42

Anders Eriksson (SD)

X

43

Tom Persson (SD)

X

24

29

34
35
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X

X
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X

X

X
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44

X

45

Amanda Funk (SD)
Mats Lagerman
(LPO)

13

Arnold Bengtsson (S)

X

Summa

23

X

22

0

Eftersom en tredjedel krävs för en minoritetsåterremiss finner
ordförande att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska
återremitteras av en minoritet.
_____
Meddelas för åtgärd
Samhällsbyggnadsförvaltningen
För kännedom:
Barn och utbildningsnämnden
Ekonomienheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

23 (29)

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-03-26

Kommunstyrelsen
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Dnr: KS 2018/463

Nedläggning av verksamheterna för Ramshyttans
skola, Rockhammars skola samt förskolan
Lönngården i Rockhammar
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. om nedläggning av verksamheter i Ramshyttans skola,
Rockhammars skola och förskolan Lönngården. Om
kommunfullmäktige inte beslutar enligt barn- och
utbildningsnämndens förslag till beslut, ger
kommunfullmäktige svar på om finansiering ska ske inom
barn- och utbildningsnämndens rambudget eller om
kommunfullmäktige skjuter till finansiering.
2. Beslutsparagrafen justeras omedelbart
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har presenterat konsekvensbeskrivning i maj år
2018 på minskad ram på 8,3 mnkr. Kommunstyrelsen beslutar
att förvaltningen ska ta fram ytterligare besparingsförslag och
konsekvensbeskrivningar. För barn- och utbildningsnämnden
innebär det ytterligare minskad ram på 1 mnkr till år 2019.
Den 13 augusti år 2018 beslutade barn- och
utbildningsnämnden att överlämna konsekvensbeskrivning
gällande budget 2019 och beslut om minskad ram år 2019 på
ytterligare 1 mnkr, till kommunstyrelsen.
Den 11 oktober beslutade barn- och utbildningsnämnden utifrån
ramminskning om effektiviseringar för nämndens verksamheter
år 2019–2021.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 november
2018 om åtgärder för att ha en budget i balans åren 2019 och
2020. För verksamheterna i Ramsberg och Rockhammar
beslutade barn- och utbildningsnämnden att föreslå
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kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta om
nedläggning.
Kommunstyrelsen har tagit del av handling med dnr.nr KS
2018/463–7 på bordet.
Kommunstyrelsen beslutade den 11 december 2018 föreslå
kommunfullmäktige att besluta om nedläggning av
verksamheter i Ramshyttans skola, Rockhammars skola och
förskolan Lönngården. Om kommunfullmäktige inte beslutar
enligt barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut, ger
kommunfullmäktige svar på om finansiering ska ske inom barnoch utbildningsnämndens rambudget eller om
kommunfullmäktige skjuter till finansiering.
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2018 att
återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att få fram
underlag till finansiering av fortsatt verksamhet i Rockhammars
skola, Ramshyttans skola samt förskolan Lönngården.
Kommunstyrelsen beslutade den 8 januari 2019 att uppdra till
kommundirektören att utreda och besvara frågeställningar
enligt beslut 2019-01-08 KS § 2.
Förvaltningen presenterade utredningen för kommunstyrelsen
vid sammanträdet den 26 februari 2019.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. om nedläggning av verksamheter i Ramshyttans skola,
Rockhammars skola och förskolan Lönngården. Om
kommunfullmäktige inte beslutar enligt barn- och
utbildningsnämndens förslag till beslut, ger
kommunfullmäktige svar på om finansiering ska ske inom
barn- och utbildningsnämndens rambudget eller om
kommunfullmäktige skjuter till finansiering.
2. Beslutsparagrafen justeras omedelbart
Ledamöternas förslag till beslut
Linda Svahn (S), Pär-Ove Lindqvist (M) och Jan Hansson (M)
föreslår bifall till förvaltningens förslag till beslut.
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Tom Persson (SD) och Ulf Axelsson (V) föreslår avslag till
förvaltningens förslag.
Magnus Eriksson (C) föreslår avslag till förvaltningens förslag
till förmån för att verksamheterna drivs vidare och att
finansiering tas från det egna kapitalet.
Jari Mehtäläinen (SD) föreslår avslag till förvaltningens förslag
till förmån för att besparingskravet tas bort och att
kommunstyrelsen tillför kapital till barn- och
utbildningsnämnden.
Beslutsgång
Ordförande föreslår följande beslutsgång:
Först ställs förvaltningens förslag till beslut mot förslag till
avslag.
Utifall beslut om avslag så ställs de två olika förslagen till avslag
mot varandra.
Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången.
Ordförande Jonas Kleber (C) ställer förvaltningens förslag till
beslut mot förslag till avslag och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt förvaltningens förslag.
Omröstning begärs och genomförs enligt följande:
De som röstar för förvaltningens förslag röstar ja. De som röstar
för avslagsförslag röstar nej.
Omröstningen utföll med 8 ja och 7 nej. Av röstningslistan nedan
framgår hur var och en av ledamöterna röstade.
Ordförande Jonas Kleber (C) finner därmed att
kommunstyrelsen beslutat enligt förvaltningens förslag till
beslut.
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Ordförande lägger sin röst
sist

Namn
Linda Svahn
John Omoomian
Jonas Bernström
Tommy Kragh
Ulf Axelsson
Pär-Ove Lindqvist
Lillemor Bodman
Markus Lundin
Mats Seijboldt
Jari Mehtäläinen
Tom Persson
Anders Ceder
Magnus Eriksson
Jan Hansson
Jonas Kleber, ordf

8 (10)

Förvaltningens förslag: JA
Avslagsförslag: NEJ

Närv Ja

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ordförande Jonas Kleber (C) frågar om kommunstyrelsen kan
besluta om omedelbar justering av beslutsparagrafen och finner
att förslaget godkänns.
Reservationer
Ulf Axelsson (V), Markus Lundin (KD), Jari Mehtäläinen (SD),
Mats Seijboldt (SD), Tom Persson (SD), Magnus Eriksson (C) och
Jonas Kleber (C) reserverar sig mot beslutet.
_____
För kännedom:
Barn och utbildningsnämnden
Ekonomienheten

Justerandes signatur
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Dnr KS 2019/4

Kanslienheten
Anna Nilsson
Anna.Nilsson@lindesberg.se
Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige

Tjänsteskrivelse för reglemente krisledningsnämnden
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar reglemente för krisledningsnämnden. Tidigare
beslut om reglemente för krisledningsnämnden, KS 2014/451, upphör
därmed att gälla.
Ärendebeskrivning
Utöver det som föreskrivs i Lagen (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap, samt i kommunallagen, gäller bestämmelserna i reglementet för
krisledningsnämnden.
Kommunfullmäktige antog i december 2014 reglemente för
krisledningsnämnden. Kommundirektör och kommunstyrelsens ordförande
har i januari 2019 kommit med förslag att kommunstyrelsens utskott för stödoch strategi ska utses till krisledningsnämnd istället för kommunstyrelsens
tillväxtutskott. Kanslienheten har utifrån detta tagit fram ett förslag till nytt
reglemente för krisledningsnämnden där kommunstyrelsens utskott för stödoch strategi utses till krisledningsnämnd.

Henrik Arenvang
Kommundirektör

Anna Nilsson
Handläggare

Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten
För kännedom:
Malin Ivlove
Utskottet för stöd och strategi
Tillväxtutskottet
Bilagor: Reglemente för krisledningsnämnden
Här redovisar du eventuella bilagor.

Postadress
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Besöksadress
Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

Telefon/fax
0581-810 00 vxl
0581-131 29 fax

E-post/www
kommun@lindesberg.se
http://www.lindesberg.se

Giro
Bankgiro 821-3134

Organisationsnr:
212000-2015
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Dnr: KS 2019/4

Reglemente krisledningsnämnden
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reglemente
för krisledningsnämnden. Tidigare beslut om reglemente för
krisledningsnämnden, KS 2014/451, upphör därmed att gälla.
Ärendebeskrivning
Utöver det som föreskrivs i Lagen (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap, samt i kommunallagen, gäller bestämmelserna i
reglementet för krisledningsnämnden.
Kommunfullmäktige antog i december 2014 reglemente för
krisledningsnämnden. Kommundirektör och kommunstyrelsens
ordförande har i januari 2019 kommit med förslag att
kommunstyrelsens utskott för stöd- och strategi ska utses till
krisledningsnämnd istället för kommunstyrelsens tillväxtutskott.
Kanslienheten har utifrån detta tagit fram ett förslag till nytt
reglemente för krisledningsnämnden där kommunstyrelsens utskott
för stöd- och strategi utses till krisledningsnämnd.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reglemente
för krisledningsnämnden. Tidigare beslut om reglemente för
krisledningsnämnden, KS 2014/451, upphör därmed att gälla.
_____
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten
För kännedom:
Malin Ivlove
Utskottet för stöd och strategi
Tillväxtutskottet
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1 Inledning
Utöver det som föreskrivs i lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, samt i kommunallagen gäller
bestämmelserna i detta reglemente.

2 Nämndens verksamhetsansvar
Kommunstyrelsens utskott för stöd- och strategi tillväxtutskott utgör
krisledningsnämnd – i enlighet med ”Lag (2006:544) om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
1 § Ikraftträdande av krisledningsnämnden
Ordföranden i kommunstyrelsens utskott för stöd- och strategi tillväxtutskottet eller,
om han eller hon har förhinder, vice ordföranden i utskottet eller kommunchefen eller
vid förfall dennes ställföreträdare bedömer när en extraordinär händelse medför att
nämnden ska träda i funktion.
2 § Brådskande ärende
Ordföranden eller, om han eller hon har förhinder, vice ordföranden i nämnden får
besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgöranden
inte kan avvaktas. Sådant beslut ska snarast anmälas till nämnden.
3 § Övertagande av övriga nämnders verksamhetsområden
Krisledningsnämnden får fatta beslut om att krisledningsnämnden får fatta beslut om att
överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den
utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och
omfattning. Ett sådant beslut ska omgående meddelas den nämnd som berörs.
Vid en extraordinär händelse har krisledningsnämnden rätt att ta i anspråk de
förvaltningsresurser som den begär.
För krisledningsnämndens eventuella utlämnande av information gäller den sekretess
som skulle ha gällt i den ordinarie nämnden. När förhållandena medger ska
krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden har övertagit från andra
nämnder ska återgå till ordinarie nämnd.
4 § Redovisning till fullmäktige Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid
närmast följande fullmäktigesammanträde
5 § Avveckling av verksamhet Krisledningsnämnden beslutar när förhållandena är
sådana att kommunens anpassade organisation kan återgå till normal verksamhet igen.
De verksamhetsområden som utskottet har övertagit från andra nämnder återgår till
ordinarie nämnd.
Även fullmäktige får besluta att krisledningsnämndens verksamhet ska avvecklas och att
den anpassade organisationen ska återgå till normal organisation. Om fullmäktige fattar
ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som utskottet har övertagit till
ordinarie nämnd.

6 § Plan för extraordinära händelser Kommunstyrelsens utskott för stöd- och strategi
tillväxtutskott ska för varje ny mandatperiod arbeta fram en plan för hur extraordinära
händelser ska hanteras i kommunen. I varje nämnds verksamhetsansvar ligger att företa
någon form av risk- och sårbarhetsanalys som kan utgöra underlag för hela
verksamheten i kommunen.
7 § Bistånd mellan kommuner och mellan kommuner och landsting Kommuner får
på begäran bistå andra kommuner som drabbats av en extraordinär händelse. Om
bistånd har lämnats har kommunen rätt till skälig ersättning av den andra kommunen
eller landstinget. När en enskild persons vistelse i en kommun är föranledd av en
extraordinär händelse, har vistelsekommunen rätt till ersättning från den kommun som
drabbats av den extraordinära händelsen.
8 § Bistånd till enskild Kommuner får under en extraordinär händelse lämna
begränsat ekonomiskt stöd till en enskild som drabbats av händelsen.
9 § Hälso- och sjukvård Bestämmelser om kommuners och landstings möjlighet att
bistå annan kommun eller annat landsting med hälso- och sjukvårdsresurser vid en
extraordinär händelse finns i hälso- och sjukvårdslagen.
10 § Överklagbarhet Krisledningsnämndens beslut att överta verksamhetsansvar och
beslutskompetens kan överklagas genom laglighetsprövning enligt 10 kap.
kommunallagen. Även andra beslut av nämnden där det inte finns särskilt reglerade
överklagandemöjligheter eller överklagandeförbud kan på sedvanligt sätt överklagas
genom kommunalbesvär enligt 10 kap. kommunallagen. Beslut som nämnden fattar
enligt speciallagstiftning efter övertagande av beslutanderätt från ordinarie nämnder
överklagas på sedvanligt sätt i enlighet med de regler som gäller för den ordinarie
nämnden.
11 § Tillsyn och ansvar Krisledningsnämndens verksamhet omfattas av
kommunstyrelsens uppsiktsplikt och av den kommunala revisionen.
12 § Personuppgiftsansvar Nämnden är registeransvarig för de personuppgifter som
nämnden för i sin verksamhet.

3 Krisledningsnämndens arbetsformer
13 § Sammansättning Kommunfullmäktige har utsett kommunstyrelsens utskott för
stöd- och strategi tillväxtutskott till krisledningsnämnd. Nämnden består således av sju
(7) ordinarie ledamöter och sju (7) ersättare.
14 § Ersättarnas tjänstgöring Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett
sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i
ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har
rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
15 § Återinträde En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på
grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. En ledamot

som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat
hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen
mellan partierna.
16 § Inkallande av ersättare En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde
eller i en del av ett sammanträde, kallar själv in ersättare. Den ersättare som står på tur
kallas.
17 § Ersättare för ordföranden Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan
delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till den till
tjänsteår mest erfarne ledamoten ordförandens uppgifter. Om ordföranden på grund av
sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får
styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör
ordförandens samtliga uppgifter.
18 § Sammanträden Krisledningsnämnden ska sammanträda minst en gång varje år.
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Sammanträdet kan
utgöra en del av ett ordinarie sammanträde med kommunstyrelsens utskott för stödoch strategi tillväxtutskott eller vara i form av utbildning/övning.
19 § Kallelse Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till det årliga
sammanträdet. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet. Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare
senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen bör åtföljas av en
föredragningslista. Vid en extraordinär händelse sammankallas nämndens ledamöter
och ersättare via telefonsamtal eller på annat lämpligt sätt. När varken ordföranden eller
vice ordföranden kan kalla till ett sammanträde ska den till tjänsteår mest erfarne
ledamoten göra detta.
20 § Justering av protokoll Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen
bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.
21 § Reservation Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill
motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före
den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-02-26

Kommunstyrelsen

KS §50/19

27 (38)

Dnr: KS 2019/4

Reglemente krisledningsnämnden
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reglemente
för krisledningsnämnden. Tidigare beslut om reglemente för
krisledningsnämnden, KS 2014/451, upphör därmed att gälla.
Ärendebeskrivning
Utöver det som föreskrivs i Lagen (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap, samt i kommunallagen, gäller bestämmelserna i
reglementet för krisledningsnämnden.
Kommunfullmäktige antog i december 2014 reglemente för
krisledningsnämnden. Kommundirektör och kommunstyrelsens
ordförande har i januari 2019 kommit med förslag att
kommunstyrelsens utskott för stöd- och strategi ska utses till
krisledningsnämnd istället för kommunstyrelsens tillväxtutskott.
Kanslienheten har utifrån detta tagit fram ett förslag till nytt
reglemente för krisledningsnämnden där kommunstyrelsens utskott
för stöd- och strategi utses till krisledningsnämnd.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reglemente
för krisledningsnämnden. Tidigare beslut om reglemente för
krisledningsnämnden, KS 2014/451, upphör därmed att gälla.
_____
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten
För kännedom:
Malin Ivlove
Utskottet för stöd och strategi
Tillväxtutskottet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTESKRIVELSE

2018-11-18

Kommunledningskontoret
Louise Auer
0581-810 21
louise.auer@lindesberg.se

Dnr KS 2018/471-1

Prisjustering
På grund av ökade livsmedel-, personal- och övriga kostnader föreslås en
höjning av priset på dagens lunch, matlådor och kuponghäften på de öppna
restaurangerna Tallen, Grönboda, Ekgården, Vedevågsskolan och för Café
Milan.
Prisjusteringen planeras gälla från och med årsskiftet 2018/2019.

Louise Auer
Kostchef

Postadress
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Besöksadress
Stentäppsgatan 5

Telefon/fax
0581-810 00 vxl
0581-131 29 fax

E-post/webbplats
kommun@lindesberg.se
www.lindesberg.se

Bankgiro
Bankgiro 821-3134

Organisationsnr
212000-2015

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-02-26

Kommunstyrelsen

KS §41/19

10 (38)

Dnr: KS 2018/471

Avgifter för kostnader vid måltidsenhetens öppna
restauranger
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om
prisjusteringar för avgifter för kostnader vid måltidsenhetens öppna
restauranger enligt kostchefens förslag daterat den 28 november
2018.
Ärendebeskrivning
På grund av ökade livsmedel-, personal- och övriga kostnader
föreslås en höjning av priset på dagens lunch, matlådor och
kuponghäften på de öppna restaurangerna Tallen, Grönboda,
Ekgården, Vedevågsskolan och för Café Milan.
Prisjusteringen planeras gälla från och med årsskiftet 2018/2019.
Utskottet för stöd och strategis förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om
prisjusteringar för avgifter för kostnader vid måltidsenhetens öppna
restauranger enligt kostchefens förslag daterat den 28 november
2018.
Ledamöternas förslag till beslut
Mats Seijboldt (SD) föreslår avslag på höjningen av dagens lunch,
kuponghäfte och matlåda för pensionärer till förmån för att bibehålla
nuvarande avgifter.
Mats Seijboldt (SD) föreslår bifall till höjningen av dagens lunch,
kuponghäfte och matlåda för övriga.
Beslutsgång
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår följande beslutsgång.
Först behandlas höjningen av dagens lunch, kuponghäfte och
matlåda för övriga.
Därefter behandlas Mats Seijboldt (SD) avslagsförslag på höjningen
av dagens lunch, kuponghäfte och matlåda för pensionärer till
förmån för att bibehålla nuvarande avgifter.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-02-26

Kommunstyrelsen

11 (38)

Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången.
Ordförande Irja Gustavsson (S) frågar om kommunstyrelsen kan
besluta enligt utskottet för stöd och strategis förslag gällande
höjning av dagens lunch, kuponghäfte och matlåda för övriga och
finner att förslaget godkänns.
Ordförande Irja Gustavsson (S) ställer utskottet för stöd och strategis
förslag gällande höjningen av dagens lunch, kuponghäfte och
matlåda för pensionärer mot Mats Seijboldt (SD) avslagsförslag och
finner att kommunstyrelsen beslutat enligt utskottet för stöd och
strategis förslag.
_____
För kännedom:
Måltidsenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Matpriser - Måltidsenheten

2018-11-28

KS 2018/471-2

Måltidsenheten

Pris

Nytt pris

Dagens lunch
(Smör, bröd, sallad och dryck ingår)

65 kr

70 kr

Dagens lunch (pensionär)
(Smör, bröd, sallad och dryck ingår)

60 kr

65 kr

Kuponghäfte, 10 kuponger

600 kr

650 kr

Kuponghäfte, 10 kuponger
(Pensionär)

550 kr

600 kr

Kuponghäfte, 10 kuponger
(Skola)

550 kr

600 kr

Matlåda, lunch inkl sallad

65 kr

70 kr

Matlåda, lunch inkl sallad
(pensionär)

60 kr

65 kr

Café Milan
Dagens lunch
Kuponghäfte, 10 kuponger

Pris

nytt pris
65 kr
600 kr

70 kr
650 kr

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2018-12-03

Utskottet för stöd och strategi

USS §50/18

Dnr: KS 2018/471

Avgifter för kostnader vid måltidsenhetens öppna
restauranger
Beslut
Utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta om prisjusteringar för avgifter för
kostnader vid måltidsenhetens öppna restauranger enligt
kostchefens förslag daterat den 28 november 2018.
Ärendebeskrivning
På grund av ökade livsmedel-, personal- och övriga kostnader
föreslås en höjning av priset på dagens lunch, matlådor och
kuponghäften på de öppna restaurangerna Tallen, Grönboda,
Ekgården, Vedevågsskolan och för Café Milan.
Prisjusteringen planeras gälla från och med årsskiftet 2018/2019.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår att utskottet för stöd och
strategi föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta om prisjusteringar för avgifter för kostnader vid
måltidsenhetens öppna restauranger enligt kostchefens förslag
daterat den 28 november 2018.
Meddelas för åtgärd:
Kommunstyrelsen / Kommunfullmäktige
För kännedom:
Måltidsenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

5 (13)

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-01-29

Kommunstyrelsen

KS §35/19

27 (31)

Dnr: KS 2018/471

Avgifter för kostnader vid måltidsenhetens öppna
restauranger
Beslut
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för att få
fram ett tydligare underlag kring vilka avgifter kommunstyrelsen ska
besluta om.
Ärendebeskrivning
På grund av ökade livsmedel-, personal- och övriga kostnader
föreslås en höjning av priset på dagens lunch, matlådor och
kuponghäften på de öppna restaurangerna Tallen, Grönboda,
Ekgården, Vedevågsskolan och för Café Milan.
Prisjusteringen planeras gälla från och med årsskiftet 2018/2019.
Utskottet för stöd och strategis förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om
prisjusteringar för avgifter för kostnader vid måltidsenhetens öppna
restauranger enligt kostchefens förslag daterat den 28 november
2018.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen
återremitterar ärendet till förvaltningen för att få fram ett tydligare
underlag kring vilka avgifter kommunstyrelsen ska besluta om.
Beslutsgång
Ordförande föreslår följande beslutsgång:
Först behandlas frågan om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras.
Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången.
Ordförande ställer förslaget om återremiss mot att ärendet ska
beslutas idag och finner att kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska
återremitteras.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-01-29

Kommunstyrelsen

_____
Meddelas för åtgärd
Kostchefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

28 (31)

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-02-26

Kommunstyrelsen

KS §41/19

10 (38)

Dnr: KS 2018/471

Avgifter för kostnader vid måltidsenhetens öppna
restauranger
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om
prisjusteringar för avgifter för kostnader vid måltidsenhetens öppna
restauranger enligt kostchefens förslag daterat den 28 november
2018.
Ärendebeskrivning
På grund av ökade livsmedel-, personal- och övriga kostnader
föreslås en höjning av priset på dagens lunch, matlådor och
kuponghäften på de öppna restaurangerna Tallen, Grönboda,
Ekgården, Vedevågsskolan och för Café Milan.
Prisjusteringen planeras gälla från och med årsskiftet 2018/2019.
Utskottet för stöd och strategis förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om
prisjusteringar för avgifter för kostnader vid måltidsenhetens öppna
restauranger enligt kostchefens förslag daterat den 28 november
2018.
Ledamöternas förslag till beslut
Mats Seijboldt (SD) föreslår avslag på höjningen av dagens lunch,
kuponghäfte och matlåda för pensionärer till förmån för att bibehålla
nuvarande avgifter.
Mats Seijboldt (SD) föreslår bifall till höjningen av dagens lunch,
kuponghäfte och matlåda för övriga.
Beslutsgång
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår följande beslutsgång.
Först behandlas höjningen av dagens lunch, kuponghäfte och
matlåda för övriga.
Därefter behandlas Mats Seijboldt (SD) avslagsförslag på höjningen
av dagens lunch, kuponghäfte och matlåda för pensionärer till
förmån för att bibehålla nuvarande avgifter.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-02-26

Kommunstyrelsen

11 (38)

Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången.
Ordförande Irja Gustavsson (S) frågar om kommunstyrelsen kan
besluta enligt utskottet för stöd och strategis förslag gällande
höjning av dagens lunch, kuponghäfte och matlåda för övriga och
finner att förslaget godkänns.
Ordförande Irja Gustavsson (S) ställer utskottet för stöd och strategis
förslag gällande höjningen av dagens lunch, kuponghäfte och
matlåda för pensionärer mot Mats Seijboldt (SD) avslagsförslag och
finner att kommunstyrelsen beslutat enligt utskottet för stöd och
strategis förslag.
_____
För kännedom:
Måltidsenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-01-29

Kommunstyrelsen

KS §35/19

27 (31)

Dnr: KS 2018/471

Avgifter för kostnader vid måltidsenhetens öppna
restauranger
Beslut
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för att få
fram ett tydligare underlag kring vilka avgifter kommunstyrelsen ska
besluta om.
Ärendebeskrivning
På grund av ökade livsmedel-, personal- och övriga kostnader
föreslås en höjning av priset på dagens lunch, matlådor och
kuponghäften på de öppna restaurangerna Tallen, Grönboda,
Ekgården, Vedevågsskolan och för Café Milan.
Prisjusteringen planeras gälla från och med årsskiftet 2018/2019.
Utskottet för stöd och strategis förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om
prisjusteringar för avgifter för kostnader vid måltidsenhetens öppna
restauranger enligt kostchefens förslag daterat den 28 november
2018.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen
återremitterar ärendet till förvaltningen för att få fram ett tydligare
underlag kring vilka avgifter kommunstyrelsen ska besluta om.
Beslutsgång
Ordförande föreslår följande beslutsgång:
Först behandlas frågan om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras.
Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången.
Ordförande ställer förslaget om återremiss mot att ärendet ska
beslutas idag och finner att kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska
återremitteras.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-01-29

Kommunstyrelsen

_____
Meddelas för åtgärd
Kostchefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

28 (31)

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2018-12-03

Utskottet för stöd och strategi

USS §50/18

Dnr: KS 2018/471

Avgifter för kostnader vid måltidsenhetens öppna
restauranger
Beslut
Utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta om prisjusteringar för avgifter för
kostnader vid måltidsenhetens öppna restauranger enligt
kostchefens förslag daterat den 28 november 2018.
Ärendebeskrivning
På grund av ökade livsmedel-, personal- och övriga kostnader
föreslås en höjning av priset på dagens lunch, matlådor och
kuponghäften på de öppna restaurangerna Tallen, Grönboda,
Ekgården, Vedevågsskolan och för Café Milan.
Prisjusteringen planeras gälla från och med årsskiftet 2018/2019.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår att utskottet för stöd och
strategi föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta om prisjusteringar för avgifter för kostnader vid
måltidsenhetens öppna restauranger enligt kostchefens förslag
daterat den 28 november 2018.
Meddelas för åtgärd:
Kommunstyrelsen / Kommunfullmäktige
För kännedom:
Måltidsenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

5 (13)

1

Tjänsteskrivelse
2019-02-27
Kommunledningskontoret
Henrik Arenvang
0581-810 34
henrik.arenvang@lindesberg.se

Dnr

Utskottet för stöd och strategi

Integrationsprogram
Förslag till beslut
Utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att integrationsprogram för Lindesbergs kommun
Dnr. 2010/0193 upphör att gälla från och med 30 april 2019.
Ärendebeskrivning
Integrationsprogram för Lindesbergs kommun är från 2011-09-06.
Integrationsprogrammet ska utvärderas varje år av kommunstyrelsen
och varje nämnd/bolag ska redovisa gjorda åtgärder.
Detta har inte gjorts.
En ny styrmodell har antagits av kommunfullmäktige 25 februari 2019,
där grunduppdraget i verksamheten är utgångspunkt. Därför finns
inget motiv till ett styrande integrationsprogram, utan uppdraget
integration ska ingå i alla förvaltningars/bolags grunduppdrag.
I styrmodellen framgår att en analys ska presenteras för
kommunstyrelsen årligen. Analysen har som syfte att identifiera de
trender som kan vara av stor vikt för Lindesbergs kommun som
geografisk plats och som organisation. Den kommunövergripande
analysen bygger delvis på de omvärldsanalyser som gjorts på lägre
organisatoriska nivåer. Tillsammans med nulägesanalysen bildar det
planeringsförutsättningar.

Henrik Arenvang
Kommundirektör

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-03-26

Kommunstyrelsen

KS §70/19

17 (28)

Dnr: KS 2018/466

Integrationsprogram
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
integrationsprogram för Lindesbergs kommun Dnr. 2010/0193
upphör att gälla från och med 30 april 2019.
Kommunstyrelsen inrättar en årligen återkommande
seminariedag för att diskutera en omvärlds- och nulägesanalys
gällande integrations och migrationssituationen i Lindesbergs
kommun. Samtliga kommunala förvaltningar och det
kommunala bostadsbolaget deltar, samt bjuda in representanter
från statliga myndigheter.
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att säkerställa
att frågor om social hållbarhet och alla
diskrimineringsgrunderna inkluderas i kommunens nya
styrmodell.
Ärendebeskrivning
Integrationsprogram för Lindesbergs kommun är från 2011-0906.
Integrationsprogrammet ska utvärderas varje år av
kommunstyrelsen och varje nämnd/bolag ska redovisa gjorda
åtgärder.
Detta har inte gjorts.
En ny styrmodell har antagits av kommunfullmäktige 25
februari 2019, där grunduppdraget i verksamheten är
utgångspunkt. Därför finns inget motiv till ett styrande
integrationsprogram, utan uppdraget integration ska ingå i alla
förvaltningars/bolags grunduppdrag.
I styrmodellen framgår att en analys ska presenteras för
kommunstyrelsen årligen. Analysen har som syfte att identifiera
de trender som kan vara av stor vikt för Lindesbergs kommun
som geografisk plats och som organisation. Den
kommunövergripande analysen bygger delvis på de
omvärldsanalyser som gjorts på lägre organisatoriska nivåer.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-03-26

Kommunstyrelsen

18 (28)

Tillsammans med nulägesanalysen bildar det
planeringsförutsättningar.
Utskottet för stöd och strategis förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
integrationsprogram för Lindesbergs kommun Dnr. 2010/0193
upphör att gälla från och med 30 april 2019.
Skrivelsen kompletteras med ett förtydligande vad det innebär
för det fortsatta arbetet.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Jonas Kleber (C) föreslår att kommunstyrelsen
inrättar en årligen återkommande seminariedag för att
diskutera en omvärlds- och nulägesanalys gällande integrations
och migrationssituationen i Lindesbergs kommun. Samtliga
kommunala förvaltningar och det kommunala bostadsbolaget
deltar, samt bjuda in representanter från statliga myndigheter.
Linda Svahn (S) föreslår bifall till liggande förslag med tillägg att
kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att säkerställa
att frågor om social hållbarhet och alla
diskrimineringsgrunderna inkluderas i kommunens nya
styrmodell.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt
utskottet för stöd och strategis förslag till beslut och finner att
förslaget godkänns.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt
Jonas Kleber (C) förslag till beslut och finner att förslaget
godkänns.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt
Linda Svahn (S) tilläggsförslag och finner att förslaget godkänns.
_____
Meddelas för åtgärd
Kommundirektören

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2018-12-03

Utskottet för stöd och strategi

USS §55/18

Dnr: KS 2018/466

Integrationsprogram för Lindesbergs kommun
Beslut
Utskottet för stöd och strategi ger kommundirektören i uppdrag att
återkomma till utskottet med förslag till Integrationsprogram som
inkluderas i ett socialt hållbarhetsprogram.
Ärendebeskrivning
Integrationsprogram för Lindesbergs kommun är från 2011-09-06.
Integrationsprogram ska utvärderas varje år av kommunstyrelsen
och varje nämnd/bolag ska redovisa gjorda åtgärder. Detta har inte
gjorts.
Förvaltningens förslag till beslut
Utskottet för stöd och strategi ger kommundirektören i uppdrag att
återkomma till utskottet med förslag på hur Integrationsprogrammet
kan revideras eller ändras.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår bifall till förvaltningens
förslag till beslut med följande ändring:
Utskottet för stöd och strategi ger kommundirektören i uppdrag att
återkomma till utskottet med förslag till Integrationsprogram som
inkluderas i ett socialt hållbarhetsprogram.
Beslutsgång
Ordförande frågar om utskottet för stöd och strategi kan besluta
enligt förvaltningens förslag till beslut med Bengt Storbackas (S)
ändringsförslag och finner att förslaget godkänns.
_____
Meddelas för åtgärd:
Kommundirektör

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

11 (13)

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-03-04

Utskottet för stöd och strategi

USS §9/19

10 (11)

Dnr: KS 2018/466

Integrationsprogram
Beslut
Utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att integrationsprogram för Lindesbergs
kommun Dnr. 2010/0193 upphör att gälla från och med 30 april
2019.
Skrivelsen kompletteras med ett förtydligande vad det innebär för
det fortsatta arbetet.
Ärendebeskrivning
Integrationsprogram för Lindesbergs kommun är från 2011-09-06.
Integrationsprogrammet ska utvärderas varje år av kommunstyrelsen
och varje nämnd/bolag ska redovisa gjorda åtgärder.
Detta har inte gjorts.
En ny styrmodell har antagits av kommunfullmäktige 25 februari
2019, där grunduppdraget i verksamheten är utgångspunkt. Därför
finns inget motiv till ett styrande integrationsprogram, utan
uppdraget integration ska ingå i alla förvaltningars/bolags
grunduppdrag.
I styrmodellen framgår att en analys ska presenteras för
kommunstyrelsen årligen. Analysen har som syfte att identifiera de
trender som kan vara av stor vikt för Lindesbergs kommun som
geografisk plats och som organisation. Den kommunövergripande
analysen bygger delvis på de omvärldsanalyser som gjorts på lägre
organisatoriska nivåer. Tillsammans med nulägesanalysen bildar det
planeringsförutsättningar.
Förvaltningens förslag till beslut
Utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att integrationsprogram för Lindesbergs
kommun Dnr. 2010/0193 upphör att gälla från och med 30 april
2019.
Ledamöternas förslag till beslut

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-03-04

Utskottet för stöd och strategi

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att skrivelsen kompletteras
med ett förtydligande vad det innebär för det fortsatta arbetet.
Beslutsgång
Ordförande frågar om utskottet för stöd och strategi kan besluta
enligt förvaltningens förslag till beslut med Irja Gustavsson (S)
tilläggsförslag och finner att förslaget godkänns.
_____
Meddelas för åtgärd
Kommundirektör

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

11 (11)

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-03-04

Utskottet för stöd och strategi

USS §9/19

10 (11)

Dnr: KS 2018/466

Integrationsprogram
Beslut
Utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att integrationsprogram för Lindesbergs
kommun Dnr. 2010/0193 upphör att gälla från och med 30 april
2019.
Skrivelsen kompletteras med ett förtydligande vad det innebär för
det fortsatta arbetet.
Ärendebeskrivning
Integrationsprogram för Lindesbergs kommun är från 2011-09-06.
Integrationsprogrammet ska utvärderas varje år av kommunstyrelsen
och varje nämnd/bolag ska redovisa gjorda åtgärder.
Detta har inte gjorts.
En ny styrmodell har antagits av kommunfullmäktige 25 februari
2019, där grunduppdraget i verksamheten är utgångspunkt. Därför
finns inget motiv till ett styrande integrationsprogram, utan
uppdraget integration ska ingå i alla förvaltningars/bolags
grunduppdrag.
I styrmodellen framgår att en analys ska presenteras för
kommunstyrelsen årligen. Analysen har som syfte att identifiera de
trender som kan vara av stor vikt för Lindesbergs kommun som
geografisk plats och som organisation. Den kommunövergripande
analysen bygger delvis på de omvärldsanalyser som gjorts på lägre
organisatoriska nivåer. Tillsammans med nulägesanalysen bildar det
planeringsförutsättningar.
Förvaltningens förslag till beslut
Utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att integrationsprogram för Lindesbergs
kommun Dnr. 2010/0193 upphör att gälla från och med 30 april
2019.
Ledamöternas förslag till beslut

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-03-04

Utskottet för stöd och strategi

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att skrivelsen kompletteras
med ett förtydligande vad det innebär för det fortsatta arbetet.
Beslutsgång
Ordförande frågar om utskottet för stöd och strategi kan besluta
enligt förvaltningens förslag till beslut med Irja Gustavsson (S)
tilläggsförslag och finner att förslaget godkänns.
_____
Meddelas för åtgärd
Kommundirektör

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

11 (11)

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-01-10

Socialnämnden

20 (28)

KS 2019/48-1
SN §13/19

Dnr: SN 2018/217

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 3 2018
Beslut
Socialnämnden beslutar att:
Överlämna redovisningen av ej verkställda beslut kvartal 3 år 2018
till kommunstyrelsen och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
överlämna redovisningen till kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd
enligt Socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS).
Om ett beslut inte verkställts inom tre månader ska kommunerna
rapportera detta till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Kommunerna rapporterar kvartalsvis.
Om IVO bedömer att den enskilde har fått vänta oskäligt länge på att
ett beslut ska verkställas kan myndigheten ansöka om utdömande av
en särskild avgift hos förvaltningsrätten.
Förslag till beslut
Att sammanställningen avseende ej verkställda beslut kvartal 3
år 2018, delges kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
_____
Meddelas för åtgärd
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
För kännedom

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-02-26

Kommunstyrelsen

KS §51/19

28 (38)

Dnr: KS 2019/48

Ej verkställda beslut inom socialförvaltningen kvartal
3 2018
Beslut
Redovisningen av ej verkställda beslut kvartal 3 2018 överlämnas
till kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd enligt
Socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt Lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS).
Om ett beslut inte verkställts inom tre månader ska kommunerna
rapportera detta till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Kommunerna rapporterar kvartalsvis.
Om IVO bedömer att den enskilde har fått vänta oskäligt länge på att
ett beslut ska verkställas kan myndigheten ansöka om utdömande av en
särskild avgift hos förvaltningsrätten.

Förslag till beslut
Redovisningen av ej verkställda beslut kvartal 3 2018 överlämnas
till kommunfullmäktige.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-03-14

1 (1)
KS 2019/95

Kanslienheten
Ellinor Halldan
+46 0581-810 30
ellinor.halldan@lindesberg.se

Kommunstyrelsen

Redovisning av medborgarförslag överlåtna till nämnder per den
13 mars 2019
Förslag till beslut
Redovisning av medborgarförslag överlåtna till nämnder per den 13 mars 2019
överlämnas till kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige § 32 ska det vid fullmäktiges apriloch oktobersammanträde redovisas de medborgarförslag som överlåtits till
nämnder att besvara.
Kanslienheten har i en förteckning redovisat medborgarförslag överlåtna
till nämnder per den 13 mars 2019.
Ellinor Halldan
Kommunsekreterare

Bilagor:
Redovisning av medborgarförslag KS 2019/95-2

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-03-26

Kommunstyrelsen

KS §64/19

Dnr: KS 2019/95

Redovisning av medborgarförslag överlåtna till
nämnder per den 13 mars 2019
Beslut
Redovisning av medborgarförslag överlåtna till nämnder per
den 13 mars 2019 överlämnas till kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige § 32 ska det vid
fullmäktiges april- och oktobersammanträde redovisas de
medborgarförslag som överlåtits till nämnder att besvara.
Kanslienheten har i en förteckning redovisat medborgarförslag
överlåtna till nämnder per den 13 mars 2019.
Förslag till beslut
Redovisning av medborgarförslag överlåtna till nämnder per
den 13 mars 2019 överlämnas till kommunfullmäktige.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

10 (28)

Redovisning av medborgarförslag överlåtna till nämnder per den 13 mars 2019.
Dnr

Ärende

Ärendegång

KS 2018/57

Medborgarförslag om att det ska finnas
parkeringsplatser på rätt sida om järnvägen för
hemtjänst - och nattpatrullens personal i Lindesberg

KF § 21 2018-02-26
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen

KS 2018/175

Medborgarförslag om vargfri kommun

KF 2018-05-23
Överlämnad till KS

KS 2018/202

Medborgarförslag om utomhusbad på Loppholmarna KF 2018-05-23
i Lindesberg
Överlämnad till KS

KS 2018/289

Medborgarförslag om rullstolsgunga i Lindesberg

KF 2018-09-27
Överlämnad till KS

KS 2018/298

Medborgarförslag om parkering vid lekplats vid
Tranbärsvägen

KF 2018-09-27
Överlämnad till KS
Remitterad till samhällsbyggnadsförbundet med sista svarsdatum 15
mars 2019

KS 2018/300

Medborgarförslag om namnändring på
Lindbackaskolan

KF 2018-09-27
Överlämnad till KS
Behandlas av KS 2019-03-26

KS 2018/332

Medborgarförslag om upprensning av sly längs
strandpromenaden i Lindesberg

KF 2018-09-27
Överlämnas till KS
Remitterad till samhällsbyggnadsförbundet med sista svarsdatum 15
mars 2019

KS 2018/333

Medborgarförslag om sänkt hastighet på Gruvgatan i
Lindesberg

KF 2018-09-27
Överlämnad till KS
Behandlas av KS 2019-03-26

KS 2018/393

Medborgarförslag om cykelbana från Ekenäsvägen
till Kofallsvägen i Frövi

KF 2018-11-21
Överlämnad till KS
Remitterad till samhällsbyggnadsnämnden + förbundet med sista
svarsdatum 15 april 2019

KS 2019/49

Medborgarförslag om kommunalt samarbetsforum
för kulturen i Lindesberg

KF 2019-02-25
Överlämnas till KS

KS 2019/90

Medborgarförslag om gång- och cykelbana
Lindesberg-Fornaboda-Gusselby

Väcks av KF den 28 mars 2019

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-03-14

1 (1)
KS 2019/96

Kanslienheten
Ellinor Halldan
+46 0581-810 30
ellinor.halldan@lindesberg.se

Kommunstyrelsen

Redovisning av motioner som ej är slutbehandlade per den 14
mars 2019
Förslag till beslut
Redovisning av motioner som inte är slutbehandlade per den 14 mars 2019
överlämnas till kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige § 29 ska kommunstyrelsen
vid fullmäktiges april- och oktobersammanträde redovisa de motioner som
inte har beretts färdigt.
Kanslienheten har i en förteckning redovisat de motioner som inte är
slutbehandlade per den 14 mars 2019.
Ellinor Halldan
Kommunsekreterare

Bilagor:
Redovisning av motioner KS 2019/96-2

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-03-26

Kommunstyrelsen

KS §65/19

11 (28)

Dnr: KS 2019/96

Redovisning av motioner som ej är slutbehandlade
per den 14 mars 2019
Beslut
Redovisning av motioner som inte är slutbehandlade per den 14
mars 2019 överlämnas till kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige § 29 ska
kommunstyrelsen vid fullmäktiges april- och
oktobersammanträde redovisa de motioner som inte har beretts
färdigt.
Kanslienheten har i en förteckning redovisat de motioner som
inte är slutbehandlade per den 14 mars 2019.
Förslag till beslut
Redovisning av motioner som inte är slutbehandlade per den 14
mars 2019 överlämnas till kommunfullmäktige
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Redovisning av motioner som inte är slutbehandlade per den 14 mars 2019.
Dnr

Ärende

Ärendegång

KS 2017/245

Motion från Bo Carlqvist (L) om anläggandet av
Loppholmsbadet i Lindesberg

KF 2017-06-19
KF §96 2018-09-27 Uppdrag förbundet att kostnadsberäkna
anläggning av badplats

KS 2017/385

Motion från Lillemor Bodman (M) om att skapa
gästbryggor i Lindesjön

KF 2017-11-22
Remitterad till kommunstyrelsen

KS 2017/474

Motion från Sven-Erik Larsson (M) om att
kommunfullmäktige beslutar om ett omtag i
utredningen om arkivplats i Stripa

KF 2018-02-26
KS 2019-02-26
Hanteras av KF april 2019

KS 2018/172

Motion från Christina Pettersson (C) om upprustning KF 2018-04-23
av Malmvägen i Guldsmedshyttan
KS 2019-02-26
Hanteras av KF i april 2019

KS 2018/277

Motion från Mats Seijboldt (SD) om sänkta arvoden
för råd/styrelseordförande

KS 2018/281

Motion från Tuula Marjeta (C) och Christina
KF 2018-09-27
Pettersson (C) om att ge pensionärer 80+ hemtjänst 8 KS 2019-02-26
timmar/månad utan krav på biståndsbedömning
Hanteras av KF i april 2019

KF 2018-09-27
KS 2019-01-08
Hanteras av KF i april 2019

KS 2018/294

Motion från Christina Pettersson (C) och Tuula
Marjeta (C) om att förbättra anhörigstödet i
Lindesbergs kommun

KF 2018-09-27
Remitterad till KS
Remitterad till socialnämnden med svar senast februari 2019

KS 2018/303

Motion från Ulla Lundqvist (S) om rensning av träd
och bilvrak, påfyllning av sand och lagning av
brygga vid badplatsen Viken i Guldsmedshyttan

KF 2018-10-16
Remitterad till KS
Remitterad till samhällsbyggnadsförbundet med svar senast mars
2019

KS 2018/441

Motion från Markus Lundin (KD) och Margareta
Andergard (KD) om hållbar konsumtion

KF 2018-11-21
Remitterad till KS

KS 2018/458

Motion från Inger Griberg (MP) och Bengt
Evertsson (MP) om att erbjuda alla som fyllt 90 år
plats på äldreboende utan biståndsbeslut

KF 2018-11-21
Remitterad till KS
Remitterad till socialnämnden med svar senast april 2019

KS 2018/467

Motion från Sanna Jansson (L) om ordningsvakter i
Lindesbergs stad vid större evenemang

KF 2018-11-21
Remitterad till KS

KS 2019/68

Motion från Emil Wellander (M) om
funktionsanpassade lekplatser

KF 2019-02-25
Remitterad till KS

KS 2019/70

Motion från Inger Griberg (MP) om förstärkning till
upphandlingsavdelningen

KF 2019-02-25
Remitterad till KS

KS 2018/172-4

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-02-26

Kommunstyrelsen

KS §55/19

33 (38)

Dnr: KS 2018/172

Svar på Motion från Christina Pettersson (C) om
upprustning av Malmvägen i Guldsmedshyttan
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:
Motionen besvaras med remissyttrande från
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen daterat den 14 december
2018.
Ärendebeskrivning
Christina Pettersson (C) inkom den 15 mars 2018 med en motion där
hon föreslår att Malmvägen i Guldsmedshyttan snarast rustas upp
och att uppfarten breddas.
Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2018 att remittera
motionen till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen remitterade ärendet till
samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för yttrande med svar senast
den 31 oktober 2018.
Kvalitetsledare Jan-Eric Andersson inkom den 19 november 2018
med tjänsteskrivelse där det framkommer att delen från riksväg 50
fram till Björkvägen är i så dåligt skick att beläggningsåtgärder och
dikning ska utföras under 2019. Vägen bredd är i dag 5 m och
förbundet anser det vara tillräckligt för denna typ av väg, därför
föreslås ej att vägbredden ändras vid beläggningsarbetet. Investering
i ny beläggning faller inom budgetramen från Lindesbergs kommun,
gällande asfaltering och underhåll av gator 2019.
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen beslutade att anta förslag
till remissyttrande den 14 december 2018.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige:
Motionen besvaras med remissyttrande från
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen daterat den 14 december
2018.
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-02-26

Kommunstyrelsen

KS §55/19

33 (38)

Dnr: KS 2018/172

Svar på Motion från Christina Pettersson (C) om
upprustning av Malmvägen i Guldsmedshyttan
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:
Motionen besvaras med remissyttrande från
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen daterat den 14 december
2018.
Ärendebeskrivning
Christina Pettersson (C) inkom den 15 mars 2018 med en motion där
hon föreslår att Malmvägen i Guldsmedshyttan snarast rustas upp
och att uppfarten breddas.
Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2018 att remittera
motionen till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen remitterade ärendet till
samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för yttrande med svar senast
den 31 oktober 2018.
Kvalitetsledare Jan-Eric Andersson inkom den 19 november 2018
med tjänsteskrivelse där det framkommer att delen från riksväg 50
fram till Björkvägen är i så dåligt skick att beläggningsåtgärder och
dikning ska utföras under 2019. Vägen bredd är i dag 5 m och
förbundet anser det vara tillräckligt för denna typ av väg, därför
föreslås ej att vägbredden ändras vid beläggningsarbetet. Investering
i ny beläggning faller inom budgetramen från Lindesbergs kommun,
gällande asfaltering och underhåll av gator 2019.
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen beslutade att anta förslag
till remissyttrande den 14 december 2018.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige:
Motionen besvaras med remissyttrande från
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen daterat den 14 december
2018.
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1

Svar på motion
2018-12-04
Barn- och utbildningsnämnden
Linda Svahn
0581-810 28
Linda.svahn@lindesberg.se

KS 2018/277-3

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Svar på motion från Mats Seijboldt (SD)
Förslag till beslut
Motionen avslås.
Ärendebeskrivning
Mats Seijboldt (SD) har skrivit en motion med förslag om att minska
arvoden för heltidsarvoderade och sammanträdesarvoden för
fritidspolitiker.
Ärendets beredning
Under vintern och våren 2017/2018 pågick ett arbete med att se över
samtliga arvoden för de förtroendevalda i kommunen. Samtliga partier
som var representerade i kommunfullmäktige hade en plats i den
arvodesgrupp som arbetade med att ta fram nya arvoden inför den nya
mandatperioden.
Ett förslag till revidering av de nya arvodesreglerna har därefter
arbetats fram under hösten, dels mot bakgrund av att de
heltidsarvoderadekommunalråden och oppositionsrådet tog initiativ
till en justering av de heltidsarvoderades arvoden, dels utifrån
synpunkter om revisionens arvoden.
Motivering till beslutet
Frågan har utretts och beretts under ett antal sammanträden med
arvodesgruppen och kommunstyrelsen under vintern och våren
2017/2018. Kommunfullmäktige antog med bred majoritet de nya
bestämmelserna om ersättning till kommunalt förtroendevalda den 13
juni 2018. Därefter har de heltidsarvoderade kommunalråden och
oppositionsrådet tagit initiativ till en justering av sina arvoden. Det är
därför inte aktuellt med ytterligare justeringar av arvoden i nuläget.

Linda Svahn (S)
Sammankallande i arvodesgruppen

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-01-08

Kommunstyrelsen

KS §13/19

21 (34)

Dnr: KS 2018/277

Svar på Motion från Mats Seijboldt (SD) om sänkta
arvoden för råd/styrelseordförande från
sammankallande i arvodesgruppen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås
Ärendebeskrivning
Mats Seijboldt (SD) inkom den 30 juli 2018 med en motion där han
föreslår att minska arvoden för heltidsarvoderade och
sammanträdesarvoden för fritidspolitiker.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 september 2018 att remittera
motionen till kommunstyrelsen.
Linda Svahn (S), sammankallande i arvodesgruppen inkom den 4
december 2018 med ett yttrande på motionen där det framkommer
att frågan har utretts och beretts under ett antal sammanträden med
arvodesgruppen och kommunstyrelsen under vintern och våren
2017/2018. Kommunfullmäktige antog med bred majoritet de nya
bestämmelserna om ersättning till kommunalt förtroendevalda den
13 juni 2018. Därefter har de heltidsarvoderade kommunalråden och
oppositionsrådet tagit initiativ till en justering av sina arvoden. Det
är därför inte aktuellt med ytterligare justeringar av arvoden i
nuläget.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2018-09-27

Kommunfullmäktige

KF §103/18

30 (46)

Dnr: KS 2018/281

Motion från Tuula Marjeta (C) och Christina
Pettersson (C) om att ge pensionärer 80+ hemtjänst 8
timmar/månad utan krav på biståndsbedömning
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Tuula Marjeta (C) och Christina Pettersson (C) föreslår i en motion
ankommen den 6 augusti 2018 att Lindesbergs kommun beslutar att
ge alla pensionärer över 80 år, åtta timmar hemtjänst per månad utan
biståndsbedömning.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår att motionen ska remitteras
till kommunstyrelsen.
_____
Meddelas för åtgärd:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KS 2018/281-4

Dnr SN 2018/206-3
2018-12-13
2018-12-10

Socialförvaltningen
Madde Gustavsson
0581-810 00
Madde.gustavsson@lindesberg.se

Till: Kommunfullmäktige

Svar på motion från Tuula Marjeta och Christina Pettersson
om att ge pensionärer 80+ hemtjänst åtta timmar per månad
utan krav på biståndsbedömning.
Socialnämnden har fått in en motion om att ge pensionärer 80+
hemtjänst åtta timmar per månad utan krav på biståndsbedömning.

1 juli 2018 kom nytt lagförslag inom Socialtjänstlagen kring
möjligheterna att ta bort biståndsbeslut gällande servicetjänster
inom Vård och Omsorg. Varje kommun fattar själv beslut om det ska
vara biståndsbeslut eller inte gällande servicetjänster.
Socialförvaltningen har sedan tidigare ett utredningsuppdrag kring
frågan.
Därmed anses motionen vara besvarad.
Madde Gustavsson
Förvaltningschef
Bilagor:
Motion från Tuula Marjeta och Christina Pettersson om att ge våra
pensionärer 80+ hemtjänst åtta timmar per månad utan krav på
biståndsbedömning.

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-02-26

Kommunstyrelsen

KS §56/19

33 (38)

Dnr: KS 2018/281

Svar på Motion från Tuula Marjeta (C) och Christina
Pettersson (C) om att ge pensionärer 80+ hemtjänst 8
timmar/månad utan krav på biståndsbedömning
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Motionen besvaras med hänvisning till att socialförvaltningen sedan
tidigare har ett utredningsuppdrag kring frågan.
Ärendebeskrivning
Tuula Marjeta (C) och Christina Pettersson (C) inkom den 10 april
2018 med en motion där de föreslår att Lindesbergs kommun
beslutar ge alla pensionärer över 80år, åtta timmar hemtjänst per
månad, utan biståndsbedömning.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 september 2018 att remittera
motionen till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen remitterade ärendet till socialnämnden för
yttrande med svar senast den 28 februari 2019.
Förvaltningschef Madde Gustavsson inkom med ett yttrande den 10
december 2018 där det framkommer att socialförvaltningen redan
har ett utredningsuppdrag kring frågan.
Socialnämnden beslutade den 13 december 2018 att motionen anses
besvarad med förvaltningschefens yttrande och översänds till
kommunstyrelsen.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige besluta:
Motionen besvaras med hänvisning till att socialförvaltningen sedan
tidigare har ett utredningsuppdrag kring frågan.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-02-26

Kommunstyrelsen

KS §56/19

33 (38)

Dnr: KS 2018/281

Svar på Motion från Tuula Marjeta (C) och Christina
Pettersson (C) om att ge pensionärer 80+ hemtjänst 8
timmar/månad utan krav på biståndsbedömning
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Motionen besvaras med hänvisning till att socialförvaltningen sedan
tidigare har ett utredningsuppdrag kring frågan.
Ärendebeskrivning
Tuula Marjeta (C) och Christina Pettersson (C) inkom den 10 april
2018 med en motion där de föreslår att Lindesbergs kommun
beslutar ge alla pensionärer över 80år, åtta timmar hemtjänst per
månad, utan biståndsbedömning.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 september 2018 att remittera
motionen till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen remitterade ärendet till socialnämnden för
yttrande med svar senast den 28 februari 2019.
Förvaltningschef Madde Gustavsson inkom med ett yttrande den 10
december 2018 där det framkommer att socialförvaltningen redan
har ett utredningsuppdrag kring frågan.
Socialnämnden beslutade den 13 december 2018 att motionen anses
besvarad med förvaltningschefens yttrande och översänds till
kommunstyrelsen.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige besluta:
Motionen besvaras med hänvisning till att socialförvaltningen sedan
tidigare har ett utredningsuppdrag kring frågan.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-01-09

1 (1)
Dnr KS 2017/474

Kommunledningskontoret
Henrik Arenvang
0581-810 34
Henrik.Arenvang@lindesberg.se
Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige

Tjänsteskrivelse svar på motion om Stripa gruva
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Ärendebeskrivning
Sven-Erik Larsson (M) föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska
besluta om ett omtag i utredningen om arkivplats i Stripa.
Lindesbergs- , Hällefors- , Ljusnarsbergs kommun samt
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har ingått i ett avtal om
gemensamma tjänster för arkivarbete sedan mars 2015. Det är
Lindesbergs kommun som har tillhandahållit personella resurser i form av
arkivpersonal. Detta avtal avslutades av Lindesbergs kommun den 31
december 2018 på grund av rekryteringssvårigheter.
Under den period som det gemensamma arkivsamarbetet varade fanns
idéer om att förlägga ett gemensamt arkiv i Stripa. Flera faktorer spelade
in för att detta förslag inte genomfördes, bl.a. de kostnader en byggnation
skulle innebära samt att Ljusnarsbergs- och Nora kommun valde att tacka
nej till att ingå i samarbetet kring byggnation av gemensam arkivlokal i
Stripa. Kanslienheten har fått i uppdrag av kommundirektören att utreda
en kortsiktig lösning för kommunarkivet. I en längre planering finns
förhoppningar om att Statsskogsskolans befintliga lokaler ska kunna göras
om till arkivlokaler.

Henrik Arenvang
Kommundirektör

Anna Nilsson
Handläggare

För kännedom:
Sven-Erik Larsson (M)

Postadress
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Besöksadress
Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

Telefon/fax
0581-810 00 vxl
0581-131 29 fax

E-post/www
kommun@lindesberg.se
http://www.lindesberg.se

Giro
Bankgiro 821-3134

Organisationsnr:
212000-2015

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-02-26

Kommunstyrelsen

KS §54/19

32 (38)

Dnr: KS 2017/474

Svar på motion om Stripa gruva
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Ärendebeskrivning
Sven-Erik Larsson (M) föreslår i en motion att kommunfullmäktige
ska besluta om ett omtag i utredningen om arkivplats i Stripa.
Lindesbergs-, Hällefors-, Ljusnarsbergs kommun samt
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har ingått i ett avtal om
gemensamma tjänster för arkivarbete sedan mars 2015. Det är
Lindesbergs kommun som har tillhandahållit personella resurser i
form av arkivpersonal. Detta avtal avslutades av Lindesbergs
kommun den 31 december 2018 på grund av
rekryteringssvårigheter.
Under den period som det gemensamma arkivsamarbetet varade
fanns idéer om att förlägga ett gemensamt arkiv i Stripa. Flera
faktorer spelade in för att detta förslag inte genomfördes, bl.a. de
kostnader en byggnation skulle innebära samt att Ljusnarsbergs- och
Nora kommun valde att tacka nej till att ingå i samarbetet kring
byggnation av gemensam arkivlokal i Stripa. Kanslienheten har fått i
uppdrag av kommundirektören att utreda en kortsiktig lösning för
kommunarkivet. I en längre planering finns förhoppningar om att
Statsskogsskolans befintliga lokaler ska kunna göras om till
arkivlokaler.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
_____
För kännedom:
Sven-Erik Larsson (M)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sven-Erik Larsson (M)

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-02-26

Kommunstyrelsen

KS §54/19

32 (38)

Dnr: KS 2017/474

Svar på motion om Stripa gruva
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Ärendebeskrivning
Sven-Erik Larsson (M) föreslår i en motion att kommunfullmäktige
ska besluta om ett omtag i utredningen om arkivplats i Stripa.
Lindesbergs-, Hällefors-, Ljusnarsbergs kommun samt
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har ingått i ett avtal om
gemensamma tjänster för arkivarbete sedan mars 2015. Det är
Lindesbergs kommun som har tillhandahållit personella resurser i
form av arkivpersonal. Detta avtal avslutades av Lindesbergs
kommun den 31 december 2018 på grund av
rekryteringssvårigheter.
Under den period som det gemensamma arkivsamarbetet varade
fanns idéer om att förlägga ett gemensamt arkiv i Stripa. Flera
faktorer spelade in för att detta förslag inte genomfördes, bl.a. de
kostnader en byggnation skulle innebära samt att Ljusnarsbergs- och
Nora kommun valde att tacka nej till att ingå i samarbetet kring
byggnation av gemensam arkivlokal i Stripa. Kanslienheten har fått i
uppdrag av kommundirektören att utreda en kortsiktig lösning för
kommunarkivet. I en längre planering finns förhoppningar om att
Statsskogsskolans befintliga lokaler ska kunna göras om till
arkivlokaler.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
_____
För kännedom:
Sven-Erik Larsson (M)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-03-28

Kommunfullmäktige

KF §51/19

27 (29)

Dnr: KS 2019/109

Avsägelse av uppdraget som ledamot i Besök Linde
AB från Amanda Funk (SD)
Beslut
1. Amanda Funks (S) avsägelse som ledamot i Besök Linde AB
godkänns
2. Platsen som ledamot efter Amanda Funk (SD) lämnas vakant
tillsvidare.
Ärendebeskrivning
Amanda Funk (SD) har inkommit med en avsägelse som ledamot
i Besök Linde AB.
Förslag till beslut
1. Amanda Funks (S) avsägelse som ledamot i Besök Linde AB
godkänns
2. XX utses till ledamot i Besök Linde AB efter Amanda Funk
(SD).
_____
Meddelas för åtgärd
Kanslienheten
För kännedom
Besök Linde AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2018-12-12

Kommunfullmäktige

KF §190/18

Dnr: KS 2018/420

Val av 1 tjänsteperson och 1 ersättare i Tallen
Kooperativa hyresrättsförening
Beslut
Platsen lämnas vakant tillsvidare.
Ärendebeskrivning
Gunnar Jaxell är vald som tjänsteperson till Tallen Kooperativa
hyresgästföreningen. Eftersom Gunnar går i pension vid årsskiftet
måste en ny tjänsteperson utses.
Ärendet återremitterades till kanslienheten vid kommunfullmäktiges
sammanträde i november 2018, för att till sammanträdet i december
presentera förslag till tjänsteperson.
Kanslienheten föreslår att platsen lämnas vakant tillsvidare.
_____
För kännedom
Kanslienheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

29 (35)

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2018-11-21

Kommunfullmäktige

§163/18

Dnr: KS 2018/420

Val av 1 tjänsteperson och 1 ersättare i Tallen
Kooperativa hyresrättsförening
Beslut
Ärendet återremitteras till kanslienheten, för att till sammanträdet i
december presentera förslag till tjänsteperson.
Ärendebeskrivning
Gunnar Jaxell är vald som tjänsteperson till Tallen Kooperativa
hyresgästföreningen. Eftersom Gunnar går i pension vid årsskiftet
måste en ny tjänsteperson utses.

Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande i kommunfullmäktiges valberedning, Margareta Ahlm
(S), föreslår att ärendet återremitteras till kanslienheten för att
återkomma med förslag på ny tjänsteperson.
_____
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

44 (57)

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2018-11-21

Kommunfullmäktige

§163/18

Dnr: KS 2018/420

Val av 1 tjänsteperson och 1 ersättare i Tallen
Kooperativa hyresrättsförening
Beslut
Ärendet återremitteras till kanslienheten, för att till sammanträdet i
december presentera förslag till tjänsteperson.
Ärendebeskrivning
Gunnar Jaxell är vald som tjänsteperson till Tallen Kooperativa
hyresgästföreningen. Eftersom Gunnar går i pension vid årsskiftet
måste en ny tjänsteperson utses.

Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande i kommunfullmäktiges valberedning, Margareta Ahlm
(S), föreslår att ärendet återremitteras till kanslienheten för att
återkomma med förslag på ny tjänsteperson.
_____
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

44 (57)

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-03-15

1 (1)
KS 2019/90

Kanslienheten
Anna Nilsson
Anna.Nilsson@lindesberg.se

Kommunfullmäktige

Medborgarförslag om gång- och cykelbana LindesbergFornaboda-Gusselby
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där hen föreslår att
en gång- och cykelbana ska anläggas mellan Lindesberg-Fornaboda-Gusselby.

Henrik Arenvang
Kommundirektör

Anna Nilsson
Handläggare

För åtgärd:
Kommunstyrelsen
Kanslienheten
För kännedom:
Medborgaren
Bilagor:
Medborgarförslaget

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg
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711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00
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Sammanträdesdatum

KS 2019-148
STADSHUS § 11

Verksamhet inom Besök Linde AB – Stripa
gruvområde
Beslut
Styrelsen för Linde Stadshus AB vill tydliggöra ansvarsområden för
dotterbolagen och beslutar att:
x
x
x
x
x

Uppdra till Besök Linde AB (BELAB) att skriftligen informera
samtliga hyresgäster i Stripa gruvområde att Fastigheter i Linde
AB (FALAB) tar över som hyresvärd den 1 april 2019.
Uppdra till FALAB att skriva nya hyresavtal med samtliga
verksamheter i Stripa gruvområde.
Uppdra till FALAB att fortsätta bedriva Stripa gruvområde som
byggnadsminne och därmed samarbeta med Länsstyrelsen.
Uppdra till BELAB att bemanna besökscenter vid Stripa gruva
och ansvara för Stripa gruvas besöksmål.
Uppdra till BELAB att utvärdera sommarens besöksverksamhet
vid Stripa gruva och lämna redovisning vid sammanträde med
Linde Stadshus hösten 2019.

Ärendebeskrivning
Styrelsen för Linde Stadshus AB vill tydliggöra ansvarsområden för
dotterbolagen avseende Stripa gruvområde.
__________

För åtgärd:
VD Fastigheter i Linde AB
VD Besök Linde AB
För kännedom:
Kommunstyrelse/kommunfullmäktige

Justerande

Utdragsbestyrkande

