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Kommunstyrelsen 
 

Svar på remiss Digitaliseringsstrategi för Örebro län 2021–2026 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

 Remiss Digitaliseringsstrategi för Örebro län 2021–2026 besvaras med 
gemensamt yttrande från kommunerna i norra Örebro län. 

 
 Beslutsparagrafen justeras omedelbart 

 
Ärendebeskrivning 

Den nuvarande Regionala digitala agendan antogs i juni 2014 av 
Länsstyrelsen, dåvarande Regionförbundet och Örebro läns landsting. I 
augusti 2019 gav programstyrgruppen för Regional digital agenda en 
projektgrupp i uppdrag att ta fram ett förslag till ny digitaliseringsstrategi för 
Örebro län och arbetet har pågått under hösten. Projektgruppen består av 
representanter från alla samverkande organisationer: länets kommuner, 
Örebro universitet, Länsstyrelsen och Region Örebro län.  

Ni ges nu möjlighet att lämna synpunkter på remissförslaget mellan 2 mars 
och 16 juni 2020. Samtliga inkomna synpunkter kommer att beaktas och ett 
nytt förslag skapas för fortsatta politiska beslut. 

De fyra kommunerna i norr (Hällefors, Nora, Ljusnarsberg och Lindesberg) 
har tillsammans med staben för Digitalisering i Region Örebro Län diskuterat 
vid ett gemensamt möte den 26 mars 2020, remissförslaget till ny 
digitaliseringsstrategi. 

Under mötet fick kommunerna en genomgång av förslaget och möjlighet att 
ställa frågor och diskutera det som ansågs värdefullt. 
Utifrån diskussionerna och det som vi fick till oss vid genomgången har vi 
följande synpunkter: 

- Arbetet och processen i digitaliseringsstrategin har fungerat bra 
och representationen från kommunerna i norr har varit 
uppskattat. 

- Vi anser att en gemensam digitaliseringsstrategi för Örebro län 
är en framgångsfaktor vad gäller både verksamhetsutveckling, 
men också samhällsutveckling, för att skapa en mer effektiv och 
innovativ välfärd. 

- Vi anser att det är viktigt att beakta att 
bredbandsinfrastrukturen är en förutsättning för att förbättra 
tillgången till digital samhällsservice i hela regionen och därmed 
kunna överbrygga klyftor mellan stad och landsbygd. 
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- Tillgång till bredbandsinfrastruktur ger ökade möjligheter att ta 

del av samhällets tjänster och utbud, att driva företag och bidrar 
till social samanhållning. 

- För ett modernt samhälle är infrastrukturen en förutsättning 
och digitaliseringen är beroende av en fungerande infrastruktur. 

- För kommunerna i norra Örebro län med stor andel landsbygd 
behöver arbetet med utbyggd infrastruktur prioriteras för att 
digitaliseringsarbetet ska lyckas. 

- I övrigt samtycker vi med remissförslaget och ser fram emot 
fortsatt dialog och arbete, i för oss denna viktiga fråga. 

 

Detta remissvar är framtaget vid vårt gemensamma 
kommunsamverkansmöte, 28 maj 2020, Hällefors. 

 

Henrik Arenvang Ellinor Halldan 
Kommundirektör Handläggare 

 

För kännedom: 

Region Örebro län 

Bilagor: 

Svar på remiss Digitaliseringsstrategi för Örebro län 2021–2026 Dnr 
20RS2109 gemensamt från kommunerna i norra Örebro län KNÖL Hällefors 
Nora Ljusnarsberg och Lindesbergs kommun 
Remiss digitaliseringsstrategi Örebro län 2021–2026 
Digitaliseringsstrategi Örebro län 2021–2026 
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 Region Örebro län 

sandra.spjut@regionorebrolan.se 
Box 1613 
701 16 ÖREBRO 

 

Svar på remiss Digitaliseringsstrategi för Örebro län 

2021-2026 Dnr 20RS2109 gemensamt från 

Kommunerna i norra Örebro län KNÖL Hällefors Nora 

Ljusnarsberg och Lindesbergs kommun 

De fyra kommunerna i norr (Hällefors, Nora, Ljusnarsberg och 
Lindesberg) har tillsammans med staben för Digitalisering i Region 
Örebro Län diskuterat vid ett gemensamt möte den 26 mars 2020, 
remissförslaget till ny digitaliseringsstrategi. 

Under mötet fick kommunerna en genomgång av förslaget och 
möjlighet att ställa frågor och diskutera det som ansågs värdefullt. 
Utifrån diskussionerna och det som vi fick till oss vid genomgången 
har vi följande synpunkter: 

- Arbetet och processen i digitaliseringsstrategin har fungerat 
bra och representationen från kommunerna i norr har varit 
uppskattat. 

- Vi anser att en gemensam digitaliseringsstrategi för Örebro län 
är en framgångsfaktor vad gäller både verksamhetsutveckling, 
men också samhällsutveckling, för att skapa en mer effektiv 
och innovativ välfärd. 

- Vi anser att det är viktigt att beakta att 
bredbandsinfrastrukturen är en förutsättning för att förbättra 
tillgången till digital samhällsservice i hela regionen och 
därmed kunna överbrygga klyftor mellan stad och landsbygd. 

- Tillgång till bredbandsinfrastruktur ger ökade möjligheter att 
ta del av samhällets tjänster och utbud, att driva företag och 
bidrar till social samanhållning. 

- För ett modernt samhälle är infrastrukturen en förutsättning 
och digitaliseringen är beroende av en fungerande 
infrastruktur. 

- För kommunerna i norra Örebro län med stor andel landsbygd 
behöver arbetet med utbyggd infrastruktur prioriteras för att 
digitaliseringsarbetet ska lyckas. 

- I övrigt samtycker vi med remissförslaget och ser fram emot 
fortsatt dialog och arbete, i för oss denna viktiga fråga. 

 

 



 2 

 

Detta remissvar är framtaget vid vårt gemensamma 
kommunsamverkansmöte, 28 maj 2020, Hällefors. 

Anna-Lena Jernberg Tommy Henningsson 

Irja Gustafsson Henrik Arenvang 

Ewa-Lena Johansson Berit Westergren 

Solveig Oscarsson Isabell Landström 
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Postadress 

Region Örebro län 

Regionkansliet 

Box 1613, 701 16 Örebro 

E-post: regionen@regionorebrolan.se 

 

Besöksadress 

Eklundavägen 2, Örebro 

Tel: 019-602 70 00 

Fax: 019-602 70 08 

Organisationsnummer: 232100-0164 

 

Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning 

Regionkansliet, Stab digitalisering, Sandra Spjuth 

Telefon: 019-602 72 53, sandra.spjut@regionorebrolan.se 

2020-03-09 Missiv remiss ny 

digitaliseringsstrategi  

  KS 2020/74-2 

Remiss av förslag till ny digitaliseringsstrategi för Örebro län 

Den nuvarande Regionala digitala agendan antogs i juni 2014 av Länsstyrelsen, 

dåvarande Regionförbundet och Örebro läns landsting. I augusti 2019 gav 

programstyrgruppen för Regional digital agenda en projektgrupp i uppdrag att ta fram 

ett förslag till ny digitaliseringsstrategi för Örebro län och arbetet har pågått under 

hösten. Projektgruppen består av representanter från alla samverkande organisationer: 

länets kommuner, Örebro universitet, Länsstyrelsen och Region Örebro län. 

 

Ni ges nu möjlighet att lämna synpunkter på remissförslaget mellan 2 mars och 16 

juni 2020. Samtliga inkomna synpunkter kommer att beaktas och ett nytt förslag 

skapas för fortsatta politiska beslut. Ett nytt förslag planeras vara klart i augusti 2020. 

Under remissrundan finns erbjudande från projektet om besök i kommunerna för 

dialog och inspel kring strategin och respektive kommuns utmaningar när det gäller 

digitalisering. Vid intresse kontakta projektledare Sandra Spjut. 

 

Beslutsprocess inom regionen under hösten 2020 och planerat antagande i 

regionfullmäktige 12 november 2020. Övriga samverkande aktörer föreslås teckna en 

avsiktsförklaring om att arbeta utifrån digitaliseringsstrategins intentioner. Den nya 

strategin ersätter den nuvarande digitala agendan och börjar gälla 1 januari 2021. 

 

Skicka remissvaret senast den 16 juni till sandra.spjut@regionorebrolan.se 

Märk svaret med: ”Remissvar digitaliseringsstrategi dnr 20RS2109” 

 

Eventuella frågor besvaras av:  

Ulrika Landström chef staben för digitalisering ulrika.landstrom@regionorebrolan.se   

Sandra Spjuth regional digitaliseringskoordinator sandra.spjut@regionorebrolan.se  

 

Med vänlig hälsning 

 

Rickard Simonsson    

Ordförande Programstyrgrupp Regional digital agenda     
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Sverige ska bli bäst i världen på att använda
digitaliseringens möjligheter!

Ett hållbart digitaliserat Örebro län
Sveriges regering har antagit en digitaliseringsstrategi för att driva på den digitala

utvecklingen och strategins övergripande mål är att Sverige ska vara bäst i världen på

att använda digitaliseringens möjligheter. Omställningen till ett hållbart digitaliserat
samhälle är en förutsättning för att möta dagens och framtidens samhällsutmaningar.

Det finns ett högt förändringstryck på det offentliga och privata Sverige där
digitalisering påverkar all verksamhet och alla sektorer i samhället. Den tekniska

utvecklingen går fort och kommer troligtvis att gå ännu snabbare i framtiden. Idag

förväntar sig både invånare och företag en effektiv digital kontakt med myndigheter
och organisationer och att de ska erbjuda smarta digitala lösningar för olika händelser

i livet. Enligt digitalt först1 ska digitala tjänster, när det är möjligt och relevant, vara

förstahandsval i den offentliga sektorns kontakter med dem som bor i Sverige, med
organisationer och med företag.

I Örebro län ser vi samverkan som en framgångsfaktor och som en möjliggörare för
att nå visionen om ett hållbart digitaliserat Örebro län. Vi vill vara en ledande region

där vi drarnytta av digitaliseringens kraft för att skapa etteffektivtoch innovativt

samhälle och bidra till att Sverige blir bäst i världen på att använda digitaliseringens
möjligheter. Genom att satsa på kompetensutveckling, trygga system, tydligt

ledarskap, innovativa lösningar och robust infrastruktur kan vi åstadkomma den

förflyttningen.

Syftet med en digitaliseringsstrategi
Syftet med att skapa en digitaliseringsstrategi för Örebro län är att fastslå inriktning
och ambition för digitaliseringsarbetet inom Örebro län och tydliggöra hur vi

tillsammans kan använda digitaliseringen som strategiskt verktyg för att vara en del i

samhällsutvecklingen, erbjuda bättre samhällsservice och öka invånarnas delaktighet.
Den ska vara en hjälp för de samverkande parterna att skapa ett bättre liv för

invånarna i länet.

1 För mer information: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/10/nu-digitaliserar-
vi-det-offentliga-sverige/
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1 . Örebro läns nuläge – möjligheter och
utmaningar

Digitalisering är en stark förändringskraft som vi måste förhålla oss till, men det finns

även andra krafter som vi måste vara medvetna om. Globaliseringen och

urbaniseringen är två sådana krafter som vi måste ta hänsyn till i vårt arbete och som
påverkar oss.

Näringslivet i länet liksom i övriga landet är mitt uppe i en stor omvandling och
förmågan till innovation och förnyelse i privat och offentlig verksamhet är nödvändig

för att hantera utmaningarna. Trenden i Örebro län (liksom i hela landet) är att

städerna växer och befolkningen i flera mindre tätorter minskar. Befolkningen i länet
blir äldre vilket kommer ställa nya krav på vård och omsorgoch öka behovet av

personal. Kompetensförsörjningtillsammans med minskade skatteintäkter är en stor

utmaning inom hela välfärdssektorn. En annan utmaning för länet är
klimatförändringarna och för att nå våra uppsatta miljömål krävs en stor omställning

där digitalisering kan vara en möjliggörare2.

Örebro län har många förutsättningar att bli en ledande region när det gäller att

tillvarata digitaliseringens möjligheter. Länets geografiska läge i Mellansverige gör

att vi har goda förutsättningar för arbetspendling vilket kan locka både människor och
företag att etablera sig här. Med hjälp av digitaliseringen och bra kommunikationer

kan människor bosätta sig i hela Örebro länoch arbeta på distans vilket också

framkallar mer flexibla och individualiserade arbets-och levnadsvillkor.

Örebro universitet har merär 15000 studenter och rankas bland de 400 främsta i

världen enligt Times Higher Education 2020 ochhar en stark forskning inom medicin,

psykologi, miljövetenskap och datavetenskap3. Örebro universitet är ledandeinom

forskning kring artificiell intelligens och har blivit ett av naveni Sverigeför

utveckling och tillämpning av artificiell intelligens.

1.1 Vad betyder digitalisering för oss i Örebro län?
Digitalisering är inte ett mål i sig utan handlar om verksamhetsutveckling och
förändrade arbetssätt. För oss handlar digitalisering om att vara en del av

samhällsutvecklingen och skapa en mer effektiv och innovativ välfärd. Det handlar

om att utifrån ett tydligt invånarperspektiv erbjuda digitala lösningar och skapa ett

2 RUS sid15-17
3 https://oru.se/om-universitetet/
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smart samhälle med hjälp av digitalisering. Med digitaliseringsstrategin vill vi ta en

aktiv roll i förändringsprocessen och styra digitaliseringen i stället för att styras av

den.

2. Bakgrund och uppdrag

Länsstyrelsen, Örebro universitet, länets kommuner, dåvarande Regionförbundet och
Örebro läns landstingtog 2014i samverkan fram en regional digital agenda som

fungerat som ett stöd i arbetet med att skapa en jämställd, attraktiv och stark region

med hjälp av modern digital teknik. Den regionala digitala agendan omfattar sju
strategiska områden; bland andrabredband, skola och e-hälsa. I arbetet med agendan

har det identifierats ett fortsatt behov av samverkan kring dessa frågor varför vi nu tar

steget vidare till en strategi för digitalisering i Örebro län.

Sedan2016 har Region Örebro län det samordnande ansvaret och lederarbetet med

att ersättaden nuvarande regionala digitala agendan med en digitaliseringsstrategi för
Örebro län tillsammans med de samverkande organisationerna: länets kommuner,

Länsstyrelsen, Örebro universitet och Region Örebro län.

2.1 Organisation strategins framtagande
Arbetet med att ta fram en ny digitaliseringsstrategi har skett på uppdrag av
styrgruppen för denregionala digitala agendan och har samordnats av den regionala

digitaliseringskoordinatorn som på uppdrag av Tillväxtverket ska främja och tillvarata

digitaliseringen i det regionala tillväxtarbetet. Styrgruppen består av representanter
från de samverkande organisationerna och leds av Regiondirektören.

Framtagandet av digitaliseringsstrategin har skett i en projektgrupp under ledning av
digitaliseringskoordinatorn med representanter från alla samverkande organisationer.

I arbetet har hänsyn tagits till andra styrande dokument som knyter an till strategin

som till exempelAgenda 2030, Smart industri, Nationell digitaliseringsstrategi för
skolväsendet, Bredbandsstrateginoch olika regionala strategier och handlingsplaner.

Underlaget till strategin hartagits fram under hösten 2019 via workshops,

fokusgruppssamtal och dialogmöten med de samverkande organisationerna. Under
våren 2020 har strategin varit ute på remiss i alla samverkande organisationer.

2.1.2Så här är strategin uppbyggd
Digitaliseringsstrategin för Örebro länbygger på den nationella

digitaliseringsstrateginoch fokuserar på de fem delmål som finns där: kompetens,

trygghet, innovation, ledning och infrastruktur. Vi har valt att kalla delmålen för

fokusområden med strategiska inriktningar. Utifrån de regionala förutsättningar som
råder i Örebro län fokuserar vi inom varje strategisk inriktning på ett antal taktiska
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punkter som vi tror kan bidra till en positiv samhällsutvecklingi vårt län. Strategin

fokuserar på de övergripande strategiska inriktningarna; vad som ska uppnås och

varför det ska uppnås samt de taktiska inriktningarna; vad vi ska göra. Nästa steg är
att ta fram handlingsplaner där vi konkretiserar våra prioriteringar och fortsatta

genomförande; det vill säga hurvi ska göra.

2.1.3 Viktiga utgångspunkter
Digitaliseringsstrategin för Örebro länär en understrategitill den regionala

utvecklingsstrategin och knyter an till de tre övergripande målen där: stark
konkurrenskraft, hög och jämlik livskvalitet samt god resurseffektivitet.

Digitaliseringsstrategin fokuserar på hur digitalisering kan vara en möjliggörare för

att uppnå dessa mål.

Viktigt att beakta är de genomsyrande perspektiv som finns i den regionala

utvecklingsstrategin: jämställdhet, barn och unga, integrationsamt internationella
samarbeten. Dessaperspektiv ska integreras i genomförandet av

digitaliseringsstrategin och handlingsplanerna. Jämställdhet är en förutsättning för

god utveckling och bidrar till ekonomisk tillväxt. Barnkonventionen blevsvensk lag 1
januari 2020 och barnets rättigheter måste hela tiden vara i fokus i vårt arbete. Att alla

människor ska känna sig som en del av samhället oavsett var man är född eller vilken

bakgrund man har är en utgångspunkt i det regionala utvecklingsarbetet4. Det är
också viktigt att vi bevakar, utforskar och tillvaratar de möjligheter till internationellt

samarbete och extern finansiering som återfinns på den europeiska nivån i framförallt

programmet Digitala Europa men även i andra sektorsprogram som Erasmus+ etc.
Även samverkan och hållbarhet ska genomsyrahela strateginoch är viktiga

utgångspunkter.

3. Fokusområden

Fokus för digitaliseringsstrategin för Örebro län är de fem delmålsom finns

specificerade i den nationella digitaliseringsstrateginoch som här benämns
fokusområden. Det är de som kommer vara utgångspunkten för det fortsatta arbetet

ute i de samverkande organisationerna. Fokusområdena överlapparoch är beroende

av varandra och inget område står för sig självt. För att uppnå digital kompetens krävs
både trygghet, tydligt ledarskap och robust infrastruktur. Utan tydligt ledarskap

främjas inte innovation och så vidare.

4 RUS sid 14
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3.1 Digital kompetens
I Örebro län ska alla kunnaanvända ochutveckla sin digitala kompetens

Digital kompetens innebär attalla i Örebro län ska kunna delta i och vara förtrogna
med den digitala utvecklingen utifrån sina egna förutsättningar. Sverige som land har

alltid legat i framkant när det gäller digital utveckling och kompetensnivå hos

invånarna, men den tekniska utvecklingen går snabbt och behovet av digital
kompetensutveckling är fortsatt stor.

Den nationella digitaliseringsstrategin lyfter fram betydelsen av att alla människor,
oavsett social bakgrund, ålder och funktionsförmåga ska ha förmåga och möjlighet att

delta i och bidra till det digitala samhället. Allaska erbjudas förutsättningar att delta

på ett likvärdigt sätt i samhälletoch ta del av digital information och tjänster från det
offentliga5.

Enligt statistik från Svenskarna och Internet 2019minskar det digitala utanförskapet i
vårt samhälle men det är fortfarande drygt en miljon svenskar som inte använder

Internet dagligen och ungefär en halv miljon som inte använder det alls. För att vi ska

kunna transformeras till ett digitalt samhälle behöver alla invånare ha förmågan och
viljan attanvända digitaliseringens möjligheter varför arbetet med att minska det

digitala utanförskapet och höja den digitala kompetensen är centralt.

För att uppnå målet att alla i Örebro län ska kunna använda och utveckla sin digitala

kompetens fokuserar vi på ett antal strategiska inriktningar:

Strategiska inriktningar:

Förmåga och möjlighet att bidra till och delta i det digitala samhället
För oss i Örebro län innebär det att vi fokuserarpå:
medie-och informationskunnighet, källkritik

digital delaktighet, digital folkbildning och bibliotekens roll

Modernisering av utbildningssystemetoch Matchning av kompetens
För oss i Örebro län innebär det att vi fokuserar på:

att innehållet i högre utbildning svarar mot arbetsmarknadens behov av kompetens

dialog mellan utbildningssystemet och arbetsmarknaden

Digital kompetens i offentlig verksamhet
För oss i Örebro län innebär det att vi fokuserar på:

digital kompetens och mognad hos medarbetare och ledare

5 För ett hållbart digitaliserat Sverige –en digitaliseringsstrategi, sid 13
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3.2 Digital trygghet
I Örebro län ska det finnas de bästa förutsättningarna för alla att på ett säkert

sätt ska ta del av, ta ansvar för samt ha tillit till det digitala samhället

Digital trygghet handlar om att invånare och organisationer ska kunna lita på att

samhället kan hantera de risker som finns i en digital tid och att alla kankänna sig

trygga i användandet av olika digitala tjänster. Det kräveranvändarvänliga och säkra
digitala system som skyddarden data som samlas in och samtidigt värnar den

personliga integriteten.

Den nationella digitaliseringsstrategin påtalar att både privata och offentliga

verksamheter behöver stärka kompetensen inom informations-och cybersäkerhet men

det krävs också en grundläggande förståelse hos alla aktörer för vilka risker somfinns
i det digitala samhället i ett vidare perspektiv6. Den nationella digitaliseringsstrategin

pekar också på att det är angeläget att det digitala samhället genomsyras av ett

demokratiskt synsätt och att alla känner en grundtrygghet i samhällsutvecklingen7.
Det har skapats helt nya möjligheter för det demokratiska och offentliga samtalet

vilket är positivt men det finns också en baksida med ökat hat och hot på nätet och

falska nyheter. Här finns ett viktigt arbete att göra när det gäller att skapa ett tryggt
digitalt samhälle.

För att uppnå målet att det ska finnas de bästa förutsättningarna för att alla i Örebro
län på ett säkert sätt ska ta del av, ta ansvar för samt ha tillit till digitalisering

fokuserar vi på ett antal strategiska inriktningar:

Strategiska inriktningar:
Höga krav på säkerhet ochEn digital identitet

För oss i Örebro län innebär det att vi fokuserar på:
säkrasystem och nätverk, redundans, informationssäkerhetsarbete, säkra e-

legitimationer

Integritet i det digitala samhället
För oss i Örebro län innebär det att vi fokuserar på:

effektiv integritetsanpassad teknik, säker hantering av data

Demokratin värnas i digitala miljöer
För oss i Örebro län innebär det att vi fokuserar på:

arbete med medie-och informationskunnighet och digital delaktighet

En trygg och mobil arbetsmarknad
För oss i Örebro län innebär det att vi fokuserar på:

robust infrastruktur för att möjliggöra distansarbete och rörlighet

6 För ett hållbart digitaliserat Sverige –en digitaliseringsstrategi, sid 17
7 Ibid, sid 16
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Fungerande digitala marknader och trygga konsumenter
För oss i Örebro län innebär det att vi fokuserar på:

att titta på vad delningsekonomin möjliggör och betyder för länet

3.3 Digital innovation
I Örebro län ska det finnas de bästa förutsättningarna för att digitalt drivna

innovationer ska utvecklas, spridas och användas

Digital innovation innebär att det ska finnas konkurrenskraftiga förutsättningar för att

skapa och sprida nya tjänster och produkter. Innovation är en förutsättning för att

stärka näringslivets konkurrenskraft och lösa dagens stora samhällsutmaningar i den
offentliga sektorn. Digitaliseringen skapar nya möjligheter till företagande och

innovation och den kraften behöver tas tillvara.

Den nationella digitaliseringsstrategin menar att digitalt driven innovation handlar om

att utnyttja data kostnadseffektivtför nya lösningar och genom databearbetning

förändra system, organisationer och processer. I den nationella strategin påtalas att
innovationär en nyckelfaktor för att nå de globala målen för hållbar utveckling i

Agenda 20308. Vikten av att digitala innovationer och lösningar sprids i hela

näringslivet och att behovsbaserad utveckling bör vara en ledstjärna tas också upp9.
Vi behöver fokusera på att hitta nya lösningar som löser våra samhällsutmaningar och

bidrar till en hållbar utveckling. Detta förutsätter en samverkan mellan olika

offentliga aktörer, näringslivet och akademi för att lyckas.

För att uppnå målet att det ska finnas de bästa förutsättningarnai Örebro länför att

digitalt drivna innovationer ska utvecklas, spridas och användas fokuserar vi på ett
antal strategiska inriktningar:

Strategiska inriktningar:
Ökat fokus på datadriven och digitalt driven innovation och forskning
För oss i Örebro län innebär det att vi fokuserar på:

att göra det möjligt att utnyttja data för nya lösningar, förändra system och processer
samverkan kring öppna data

Förstärkt innovationsklimat
För oss i Örebro län innebär det att vi fokuserar på:
att skapa arenor för utveckling av digitala tjänster

ökad samordning, samverkan mellan olika aktörer

att använda offentlig upphandling som proaktivt verktyg

8 För ett hållbart digitaliserat Sverige –en digitaliseringsstrategi, sid 22
9 Ibid, sid 26
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Effektiv immaterialrätt
För oss i Örebro län innebär det att vi fokuserar på:

att definiera vad effektiv immaterialrättbetyder för vårt län

Digitalisering för stärkt konkurrenskraft
För oss i Örebro län innebär det att vi fokuserar på:

att bedriva innovation som gerbehovsanpassad välfärdsteknik
att samarbeta med och dranytta av näringslivet

Ett modernt samhällsbygge
För oss i Örebro län innebär det att vi fokuserar på:
att utveckla smarta städer med digitalt drivna innovationer

samverkan kring upphandling, finansiering och utveckling av tjänster

3.4 Digital ledning
I Örebro län ska relevant, målmedveten och rättssäker effektivisering och
kvalitetsutveckling ske genom digitalisering

Digital ledning handlar om att leda samhället genom den omvandling som
digitaliseringen innebär och arbeta målmedvetet med att tillvarata digitaliseringens

möjligheter. Enligt den nationella digitaliseringsstrategin krävs ett politiskt ledarskap

för att samordna den offentliga sektorns utvecklingsarbete och för att skapa ett säkert
samhälle som människor känner tillit till. Vikten av att skapa bättre förutsättningar i

områden där man idag inte använder digitaliseringens möjligheterfullt utpåtalas

också10.

I En lägesbild av digital ledningslår Digitaliseringsrådet fast att den pågående

digitaliseringen påverkar samhället i grunden och att ett aktivt ledarskap är viktigt
både privat och offentligt och i ett nationellt, regionalt och lokalt sammanhang. Ett

aktivt ledarskap som förstår möjligheter och utmaningar med digitaliseringen och hur

den påverkar vår samtid11. Digitaliseringsrådet slår också fast att digital ledning
handlar om att ta ansvar för långsiktigheten genom handlingsplaner, mål, uppföljning

och mätning och att det handlar om attförstå och skapa förutsättningar för

digitalisering12. Här ser vi stora vinster med att samverka kring dessa frågor.

För att uppnå målet att relevant, målmedveten och rättssäker effektivisering och

kvalitetsutveckling ska ske i Örebro län fokuserar vi påett antal strategiska
inriktningar:

10 För ett hållbart digitaliserat Sverige –en digitaliseringsstrategi, sid 28
11 En lägesbild av digital ledning, sid 6
12 Ibid, sid 7
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Strategiska inriktningar:

Tydligare ledarskap i förändringen
För oss i Örebro län innebär det att vi fokuserar på:
förändringsledning, stöttning av tjänstemän och politiker

riktlinjer och förebilder

Förenkling genom digitalisering
För oss i Örebro län innebär det att vi fokuserar på:

samverkan kring gemensamma processer, upphandlingar och utbildningar

tydligare samordning kring standardiseringsfrågor

Fortlöpande analys av digital mognad och behov av åtgärder
För oss i Örebro län innebär det att vi fokuserar på:

förändringsledning, kompetensutveckling på alla nivåer
att skapa förutsättningar för att kunna utveckla bättre tjänster

Styrning mot resurseffektivt samhälle med hjälp av digitalisering
För oss i Örebro län innebär det att vi fokuserar på:
riktlinjer och kulturförändringar för att skapa klimatomställning

Förstärkt lokalt och regionalt engagemang
För oss i Örebro län innebär det att vi fokuserar på:
samverkan mellan aktörer på alla nivåer lokalt och regionalt

3.5 Digital Infrastruktur
Hela Örebro län ska ha tillgång till infrastruktur som medger snabbt bredband,

stabila mobila tjänster och som stödjer digitalisering

Den nationella digitaliseringsstrategin slår fast att infrastruktur är en förutsättning för

ett modernt samhällsbygge och att digitalisering är beroende av fungerande
infrastruktur. Infrastruktur innefattar både hård infrastruktur (det som transporterar

data) och mjuk infrastruktur (det som gör att data kan utbytas). Tillgång till

bredbandsinfrastruktur ger möjlighet att ta del av samhällstjänster, driva företag och
bidrar även till social sammanhållning13.

Tillgången till digital infrastruktur är en förutsättning för att digitalisering av offentlig
sektor ska ske och för att vi ska kunna lösa de samhällsutmaningar som finns. Här ser

vi att det krävs samverkan kring dessa frågor för att kunna ge likvärdig service till alla

våra invånare oavsett var i länet de bor.

För att uppnå målet att hela Örebro län har tillgång till infrastruktur som medger

snabbt bredband, stabila mobila tjänster och som stödjer digitalisering fokuserar vi på
ett antal strategiska inriktningar:

13 För ett hållbart digitaliserat Sverige –en digitaliseringsstrategi, sid 34
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Strategiska inriktningar:

Förbättrad tillgång till hård infrastruktur
För oss i Örebro län innebär det att vi fokuserar på:

att hela länet ska hatillgång till snabbt bredband, lösningar för glesbygden

samverkan mellan olika aktörer för att driva på bredbandsutbyggnaden
långsiktigt tänk i utbyggnaden av infrastrukturen

Utveckling av mjuk infrastruktur
För oss i Örebro län innebär det att vi fokuserar på:
gemensamma standarder, system och begreppsmodeller

att säkra interoperabilitet, att data ska kunna flöda effektivt mellan olika system och

tjänster
att den interna infrastrukturen fungerar det vill säga det finns rätt verktyg, teknik och

support för medarbetarna

4. Från ord till handling

För att vi ska lyckas att gå från ord till handling krävs en tydlig samverkansmodelldär

samarbetsformer och rollerdefinieras. Samverkan gör attviblir bättre rustade att
möta kraven från samhället och våra invånareoch vi blir mindre sårbara. Det ger oss

bättre förutsättningar lokalt och ger oss kraft att bli så bra som möjligt i våra

respektive organisationer. Samverkan är en nyckelfaktor för att strategins mål ska nås
och för att vi tillsammans ska kunna tillvarata digitaliseringens möjligheter.

Strategin fokuserar på de övergripande strategiska inriktningarna för vårt arbete och
vadvi ska fokusera på för att nå visionen om ett hållbart digitaliserat Örebro län.

Digitaliseringsstrategin realiseras genom handlingsplaneri de samverkande

organisationerna och nästa stegär att ta fram handlingsplanermed aktiviteter inom
varje område där vi konkretiserar våra prioriteringar och fortsatta genomförande.

4.1 Genomförande, förankring och implementering
Ansvaret för att arbeta med de strategiska inriktningar som digitaliseringsstrategin har

pekat ut ligger hos de samverkande organisationerna och beskrivs i upprättade
handlingsplaner.

4.2 Uppföljning
Uppföljning av digitaliseringsstrategin görs årligen av de samverkande

organisationernaoch Region Örebro län har det samordnande ansvaret för

uppföljningsprocessen.
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5. Ordlista

Artificiell intelligens: eller AI är intelligens hos maskiner och programvara som

simulerar mänsklig intelligens. Det kan även beskrivas som system som är medvetna

om sin omgivning och vidtar åtgärder för att anpassa sig efter den för att lyckas med
sin uppgift (från SKR).

Digital delaktighet: Enligt Myndigheten för delaktighet uppstår delaktighet i
samspelet mellan individ och en tillgänglig miljö. Det som avgör möjligheten till

delaktighet är tillgängligheten i samhället och de förutsättningar som skapats för

individen. Möjligheterna för alla, oavsett funktionsförmåga, att vara delaktiga rör alla
områden i samhället, till exempel på arbetsmarknaden, i skolan eller offentliga

miljöer. Digital delaktighet handlar om att alla människor har lika rätt att få

möjligheter att använda digital teknik och digitala tjänster i samhället.

Digital kompetens: Enligt Digitaliseringskommissionen utgörs digital kompetens av

i vilken utsträckning man är förtrogen med digitala verktyg ochtjänster samt har
förmåga att följa med i den digitala utvecklingen och dess påverkan på ens liv. Digital

kompetensinnefattar: kunskaper att söka information, kommunicera, interagera och

producera digitalt, färdigheter att använda digitalaverktyg och tjänster, förståelse för
den transformering som digitaliseringen innebär i samhället med dess möjligheter och

risker, samt motivation att delta i utvecklingen.

(SOU 2015:28, sid 16)

Digitalisering: Med samhällets digitalisering avses i generella termer den förändring

av samhället som uppkommer och förväntningar på offentlig service genom de
möjligheter som den digitala tekniken ger (från SKR).

Immaterialrätt: är det rättsområde som genom lag och prejudikatreglerar rätten till
skydd för olika former av immateriell egendom(från Wikipedia).

Innovation: Enligt SKR är Innovation nya lösningar som svarar mot behov och
efterfrågan i vardagen och omvärlden. Värdet uppstår i nyttiggörandet och

tillämpningen av en idé. Värdet som skapas kan anta många former –ekonomiska,

sociala eller miljömässiga. Innovation kan ske stegvis eller i stora språng.
Innovationen kan i det perspektivet vara ny för organisationen, ny för marknaden eller

ny för världen. Värdeskapandet för samhället uppstår då nya lösningar anammas,

sprids och blir ett sätt att arbeta långsiktigt. I korthet definierar SKR innovation som

något nytt som är nyttigt och blir nyttiggjort.
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Interoperabilitet: handlar i dess mest grundläggande betydelse om förmågan hos

it-system att tekniskt fungera tillsammans för att kunna utbyta information. Begreppet
interoperabilitet ses ofta i ett bredare perspektiv som utöver de tekniska aspekterna

även innefattar, juridiska organisatoriska och semantiska aspekter (från Inera).

Öppna data: är digital information som är fritt tillgänglig utan inskränkningar. Vad

som är öppna data regleras i PSI-direktivet och Inspire-direktivet från EU som också

införts i svensk lagstiftning. Det innebär att de offentliga data som samlas in och
lagras hos myndigheter i elektronisk form också ska tillgängliggöras till företag och

privatpersoner så att de kan återanvändas (från SKR).
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Kommunstyrelsen 
 

Hyresreduktion och kommunalt aktivitetsbidrag för våren 2020 

med anledning av att föreningslivet drabbats ekonomiskt av 

effekterna av coronapandemin 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

 Reducera hyran med totalt 221 000 kronor enligt bifogat förslag 
 Betala ut kommunalt aktivitetsbidrag för våren 2020 utifrån 

fördelningen våren 2019 

Ärendebeskrivning 

Coronapandemin har slagit hårt mot kommunens föreningsliv. De har fått en 
rad lägre intäkter av utebliven och minskad verksamhet. Det är inställda 
arrangemang, uteblivna deltagaravgifter, sponsorintäkter, hyresintäkter med 
mera. 

Idrottsföreningar har haft möjlighet att söka bidrag från RF för uteblivna 
arrangemang med mera förutsatt att de överstigit 10 000 kr. Detta har 
omfattat arrangemang som skulle ha genomförts fram till 30 juni. 

Kulturföreningar har haft möjlighet att söka bidrag från Kulturrådet. 

För att inte föreningar inte ska drabbas hårdare finns en del åtgärder som 
kommunen kan vidta. 

1. Efterskänka hyra för gymnastiksalar och idrottshallar mars-juni 
2020 samt att inte ta ut hyra för 2:a halvåret 2020 för 
fotbollsplaner, judohall och styrketräningslokaler i Lindesberg 
och Fellingsbro 

2. Ge ett schablonmässigt aktivitetsbidrag som baseras på samma 
fördelning som för våren 2019. 

Detta gäller bara ideella föreningar. 

Konsekvenser 

Alla hyresintäkter för idrotts- och möteslokaler betalas ut i sin helhet till 
aktivitetsbidrag för barn och ungdomar. Fördelningen 2019 var, hyresintäkter 
1 285 000 kr och aktivitetsbidrag 1 180 000 kr. Aktivitetsbidraget för våren 
2019 var ca 596 000 kr. Det innebär att kostnaden ryms inom ramen för 
hyra/bidrag. 

Magnus Sjöberg Jonas Andersson 
Förvaltningschef Handläggare 

Bilagor: Sammanställning över berörda hyror 

Utbetalning kommunalt aktivitetsbidrag våren 2019 



Kindesberg kommun

Kommunalt aktivitetsbidrag våren 2019

Föreningen Sammankomst Flickor Pojkar Totalt Belopp

Aspa Gusselby Skytteförening 23 54 58 112 1 626

Fellingsbro Frövi Idrottsklubb 68 36 409 445 5 946

Fellingsbro GOIF 162 143 1 118 1 261 16 174

Fellingsbro Gymnastikförening 14 209 138 347 3 778

Fellingsbro Innebandysällskap 76 253 403 656 8 232

Frövi Idrottsklubb 437 1 380 2 936 4 316 52 774

Frövi Judoklubb 249 1 197 1 369 2 566 31 138

Frövi Volleybollklubb 18 69 7 76 1 156

Föreningen Linde Ridskola 335 2 010 120 2 130 28 670

Grönbo Idrottsförening 30 125 77 202 2 680

Guldsmedshyttan Stråssa BK 184 1 093 657 1 750 21 548

Guldsmedshytte Sportklubb 222 230 2 900 3 130 36 184

IFK Lindesberg 538 1 279 4 238 5 517 67 006

LIF Lindesberg 1 076 3 735 6 742 10 477 128 442

Lindebygdens Orienteringsklubb 48 158 189 347 4 526

Lindesberg Volleybollklubb 267 1 982 1 1 983 25 704

Lindesbergs AGF 175 1 330 615 1 945 23 300

Lindesbergs Handikapp Hästklubb 10 52 3 55 770

Lindesbergs Simsällskap 93 530 47 577 7 816

Lindesbergs Tennisklubb 60 46 193 239 3 710

Lindlövens IF 162 47 2 092 2 139 24 954

Löa Sportklubb 49 290 78 368 4 758

Nyckelby Idrottsförening 45 0 178 178 2 770

Storå Bordtennisklubb 34 1 126 127 2 018

Stråssa Gymnastikförening 398 3 410 0 3 410 42 856

Wedevågs Idrottsförening 83 165 277 442 6 246

WSK Lindesberg Innebandy 357 1 348 1 980 3 328 41 134

Totalt 5 213 21 172 26 951 48 123 595 916

Dektagartillfällen

KS 2020/152-1

Bilaga 2



Lindesbergs kommun

Hyresintäkter från föreningar 2020

Avser mars-juni 2020

Hyra för gymnastiksalar och idrottshallar 25 000

Avser 2:a halvåret 2020

Hyra för fotbollanläggningar 105 500

Hyra för gymmet i Fellingsbro 14 000

Hyra för gymmet i Lindesberg 14 000

Hyra för judohallen i Lindesberg 40 000

Lindehov för kvartal 2, 2020 22 500

Totalt 221 000
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jonas.andersson@lindesberg.se 
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Tillväxtutskottet 
 

Fördelning av bidrag till studieförbund 2020 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 anta de nya villkoren för bidrag till studieförbund samt att de börjar 

gälla fråm fördelning av bidragen 2020. 
 fastställa bidragen totala storlek för 2020 till studieförbunden och EF-

SISU Örebro län  
 fastställt bidrag fördelas utifrån ny fördelningsmall. 

Ärendebeskrivning 

Bilagt finns nya riktlinjer för fördelning av bidrag till studieförbunden. 
Tillvästutskottet gav i uppdrag att justera bidragsmodellen för bidrag till 
studieförbunden. De ska innehålla att studieförbund som inte har redovisad 
verksamhet i Lindesbergs kommun, senaste avslutat verksamhetsår, inte har 
rätt till generellt verksamhetsbidrag. I de nya och uppdaterade villkoren 
framgår att studieförbund som inte bedrivit verksamhet i kommunen senaste 
avslutade verksamhetsår inte är berättigade till något verksamhetsbidrag. 

Det totala bidraget till studieförbunden och RF-SISU Örebro län för 2019 var 
600 000 kronor. Fördelningen är 525 000 kronor att fördela mellan 
studieförbunden och 75 000 kronor till RF-SISU Örebro län. 

Den bifogade bidragsfördelningen till studieförbunden är baserad på de nya 
villkoren och utgår ifrån samma totalbelopp som 2019. 

Örebro läns Bildningsförbund har lämnat en skrivelse till Lindesbergs 
kommun där de önskar ett oförändrat bidrag. Se bilaga. 

Frågan om bidragets totala storlek lämnas öppen till TU. 

Konsekvenser 

Presentera ekonomiska, miljö eller andra konsekvenser. Finns det antagna 
mål, riktlinjer, policys eller andra nämnds- eller kommunövergripande 
styrdokument. 

Magnus Sjöberg Jonas Andersson 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Fritidskonsulent 

För kännedom: 

Ekonomienheten 
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Bilagor: 

1. Regler och villkor för bidrag till studieförbund verksamma i Lindesbergs 
kommun 

2. Studieförbundens – en samhällsresurs i Coronakrisen 
3. Förslag till fördelning av bidrag 2020 



 KS 2020-129-7 

Regler och villkor för bidrag till studieförbund verksamma i Lindesbergs 

kommun 

 

Syfte 

Lindesbergs kommuns syfte med bidraget till studieförbunden är: 

 Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin, 

 Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa 

engagemang att delta i samhällsutvecklingen, 

 Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån i kommunen, 

 Bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet. 

 

Kommunens stöd ska ge studieförbunden möjlighet att, utifrån respektive studieförbunds idémässiga 

förankring, i demokratiska former bedriva och främja folkbildning och kulturverksamhet av god 

kvalitet i kommunen.   

 

Studieförbunden ska själva identifiera de målgrupper som är relevanta för verksamheten, men ska 

även i fortsättningen sträva efter att nå dem med kort och ofullständig utbildning eller som på andra 

sätt är utsatta/missgynnade.  

 

Kommunen fastställer årligen det totala bidraget till studieförbunden. 

 

 

Förutsättningar för bidrag 

Lindesbergs kommuns bidrag utgår till inom kommunen verksamma studieförbund vars centrala 

organisationer godkänts för erhållande av statsbidrag enligt förordningen för folkbildningen och 

fördelas av Folkbildningsrådet. Verksamhet i form av studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet 

och kulturprogram ska vara statsbidragsberättigad för att bilda underlag för kommunalt bidrag.  

 

Bidraget fördelas mellan de studieförbund som genomfört folkbildningsverksamhet i kommunen och 

som hade verksamhet under föregående avslutat verksamhetsår. Bidraget ska användas till verksamhet 

som genomförs i kommunen och som vänder sig till kommunens invånare. 

 

Dialog 

Kommunen kan bjuda in studieförbunden till dialog om studieförbundens verksamhet.  

 

Fördelning av kommunens bidrag 

Kommunens bidrag till studieförbunden fördelas enligt följande principer; 

 

Grundbidrag, 60 %  

Grundbidraget fördelas utifrån genomsnitt av respektive lokal studieförbundsenhets relativa andel 

av de två föregående årens totala bidrag. Har ingen verksamhet bedrivits föregående 

verksamhetsår utgår inget bidrag. 

 

Verksamhetsrelaterat bidrag, 30 % 

Det verksamhetsrelaterade bidraget fördelas utifrån respektive lokal studieförbundsenhets relativa 

andel senast avslutade verksamhetsår av: 

- antalet arrangemang i studiecirkelverksamheten och i annan folkbildningsverksamhet,  



- antalet studietimmar i studiecirkelverksamheten och i annan folkbildningsverksamhet samt 

- antalet deltagare i studiecirklar och i annan folkbildningsverksamhet 

Antalet arrangemang, deltagare och studietimmar i annan folkbildningsverksamhet värderas till 

halva värdet jämfört med studiecirkelverksamheten.   

 

Kulturprogrambidrag 10 % 

Kulturprogrambidraget fördelas utifrån respektive lokal studieförbundsenhets relativa andel av 

antalet genomförda statsbidragsberättigade kulturprogram. 

  

Redovisning och utvärdering 

Studieförbund ska inte själva söka verksamhetsbidrag hos Lindesbergs kommun utan fördelningen av 

bidraget tas fram tillsammans med Örebro läns Bildningsförbund. 

 

Redovisning av verksamheten sker årligen dels i skriftlig form och dels muntligt vid träffar som 

kommunen inbjuder till. Av redovisningen till kommunen ska den del som avser verksamhet inom 

Lindesbergs kommun, klart framgå. 

 

Det åligger varje studieförbundsavdelning som avser att erhålla kommunalt bidrag att till kommunen 

årligen, och senast den 1 maj, lämna in till kommunen verksamhetsberättelse och ekonomisk 

redogörelse för föregående år, samt verksamhetsplan och budget för innevarande år. 

 

Av verksamhetsberättelsen ska det klart framgå vilka delar och i vilken mån den planerade 

verksamheten har genomförts. Eventuella avvikelser ska förklaras.  

 

Kontroll 

Studieförbund som mottar kommunalt bidrag har skyldighet att ställa sina räkenskaper och 

redovisningshandlingar kommunen till förfogande, om kommunen så önskar.  

 

 

Gäller från 2020-01-01 

Jonas Andersson 

Fritidskonsulent 

2020-05-28  
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Till Lindesbergs kommun 

 

Studieförbundens – en samhällsresurs i Coronakrisen 

Coronapandemin innebär omfattande utmaningar för det svenska samhället. 

Studieförbunden vill vara en del i arbetet för att vi som samhälle tillsammans ska klara denna 

påfrestning. 

Studieförbund, föreningar och grupper kopplade till folkbildningen är viktiga för många 

människor i Lindesbergs kommun. Vi bidrar till samhället inom flera områden, som 

folkhälsa, demokrati, regional utveckling och ett hållbart samhälle. Förra året lockade 

studiecirklar och annan gruppverksamhet 3 280 deltagare i Lindesbergs kommun. 

Lindesbergs kommuns kulturarrangemang besöktes av 20 910 deltagare. 

Styrkan hos studieförbunden är det mänskliga mötet. Men under den pågående pandemin 

har alla tio studieförbund folkbildningsverksamheten digitalt eller på distans. Fysiska träffar 

kan endast genomföras efter en noggrann prövning enligt Folkhälsomyndighetens råd för att 

motverka smittspridning. Folkbildningen vill erbjuda så mycket bildning och kultur som 

möjligt eftersom det betyder mycket i tider av oro och isolering.  

Ändå är det oundvikligt att möten skjuts på framtiden eller att träffar ställs in. Som så många 

andra sektorer har studieförbunden minskade inkomster samtidigt som kostnader för 

personal, lokaler och organisationen finns kvar. Lokala föreningar kan också råka ut för 

ekonomiska problem. 

Folkbildningsrådet har fattat flera beslut för att underlätta för folkbildningen under 

pandemin: 

 Studieförbundens verksamhet kan nu genomföras på distans. 

 2020 års statsbidrag ska ges till studieförbunden även om verksamhet påverkas eller 

minskar på grund av Coronapandemin.  

 2020 års verksamhet ska inte påverka fördelningen av kommande års statsbidrag.  

Flera kommuner och regioner är på väg att fatta liknande beslut för att 2020 inte ska vara 

underlag för hur bidrag för ordinarie verksamhet fördelas kommande år. 

Besluten är avgörande för studieförbundens fortsatta verksamhet. Studieförbund kan och vill 

vara en samhällsresurs både under och efter krisen. Vi kan spela en nyckelroll under den 

pågående pandemin och under de omställningar som troligtvis kommer att behövas efteråt. 



Vi vänder oss nu till Lindesbergs kommun med en önskan att ni fattar beslut i linje med 

Folkbildningsrådets besked: 

- Låt stödet till studieförbunden ligga kvar på beslutad nivå i år. Detta gäller såväl 
generella bidrag som stöd till projektverksamheter. 

- Låt inte 2020 års verksamhetsvolymer ligga till grund för fördelning av bidrag till 
studieförbund kommande år. 

 
Studieförbunden spelade en nyckelroll för att hjälpa människor som flydde till Sverige 2015. 

Sen dess har vi välkomnat, bildat och rustat många människor som kommit nya till Sverige. 

Vi kan spela en lika viktig samhällsroll nu. Vi ser fram emot en fortsatt dialog om hur vi 

tillsammans kan ta Lindesberg genom den här krisen. 

 

Länsbildningskonsulent 

Cecilia Lönn Elgstrand 

Örebro läns bildningsförbund 

 

 



 
 
 

Folkbildningens gemensamma intresseorganisation  

________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
Postadress   Telefon              Bankgiro Hemsida 

Slottsgatan 13 A  019-611 21 75            5270-9631 www.olbf.nu 

703 61 Örebro  info@olbf.nu     

          

 

     Örebro den 27 maj 2020 

 
Lindesbergs kommun  

Jonas Andersson  

711 80 Lindesberg  

 

Fördelning av Lindesbergs kommunbidrag till studieförbunden 2020 

Örebro läns bildningsförbund har, enligt den fördelningsmodell som justerats enligt önskemål från 

Lindesbergs kommun i maj 2020 fördelat Lindesbergs kommuns bidrag till studieförbunden 2020 enligt 

följande. Fördelningen gäller under förutsättning att tillväxtutskottet beslutar om den nya 

fördelningsmodellen. 

 

Studieförbund 

ABF 

Studieförbundet Bilda 

Folkuniversitetet 

Studiefrämjandet 

Vuxenskolan 

NBV 

Medborgarskolan 

Sensus 

Ibn Rushd 

Kulturens 

Summa 

 

Bidrag baserat på verksamhet 2019 

158 031 : - 

41 320  : - 

0 : - 

109 227 : - 

92 833 :- 

76 975: - 

16 952 : - 

12 803: - 

9 882: - 

6 974: - 

525 000:- 

    

  

bg 225-8721 

bg 5301-4171 

bg 5909-0555 

bg 541-3059  

bg 854-7176 

bg 523-0610 

bg 614-2996 

bg 766-4899  

bg 209-8226 

bg 204-4931 

 

Utöver denna fördelningsmodell har länsbildningsförbundet enligt tidigare överenskommelse 

meddelat studieförbunden att verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan skall lämnas in till 

kommunen före 1 maj. Med anledning av Covid-19 kan det hända att flera förbund får svårt att 

klara den tidsramen pga framflyttade årsmöten. Meddela mig skriftligen om detta påverkar 

utbetalningen av bidragen.  

Med hälsningar 

Örebro läns bildningsförbund 

Cecilia Lönn Elgstrand 

Länsbildningskonsulent 

 

Bilagt: Beräkningsunderlag för fördelning av kommunbidrag till studieförbunden i Lindesberg 

2020. 

KS 2020/129-7
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 Tillväxtförvaltningen 
Helena Randefelt 
 0581-816 06 
helena.randefelt@lindesberg.se 
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Tillväxtutskottet 
 

Återkoppling gällande sommarskola som feriearbete  

Förslag till beslut 

Tillväxtutskottet tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

 
Tillväxtutskottet beslutade den 12 maj 2020 att uppdra till förvaltningschefen att 
utreda möjligheter samt för- och nackdelar med sommarskola som feriearbete.  
 
Det är enligt Skolverkets mening inte lämpligt att erbjuda elever lön för att 
delta i lovskola. Lovskola ska inte ersätta den undervisning som eleven är 
garanterad enligt skollagen, utan ses som ett komplement till den 
obligatoriska undervisningen.  
 
Ett av skolans mål är att varje elev ska ta ett personligt ansvar för sina studier. 
Att erbjuda elever lön för att delta i lovskola riskerar att bidra till att minska 
elevernas vilja att ta ett eget ansvar för att under terminerna försöka nå de 
kunskapskrav som minst ska uppnås.  
 
Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform 
oavsett var i landet den anordnas. Att vissa huvudmän erbjuder sina elever 
lön för att delta i lovskola kan inte anses förenligt med skollagens 
likvärdighetskrav.  

 

 

Magnus Sjöberg Helena Randefelt 
Förvaltningschef Utvecklingsstrateg 
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 Sammanträdesdatum:  

Tillväxtutskottet 2020-05-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU §28/20   Dnr: KS 2020/18 

 

Äskande av medel till handledare för ferieungdomar 

2020 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta om att 
bevilja 150 000 kronor till arbetsmarknadsenheten, i syfte att 
avlöna två (2) handledare som kan handleda ungdomar under 
perioden 8 juni till och med 14 augusti. Finansiering ska ske ur 
kommunstyrelsens oförutsedda. 
 

Tillväxtutskottet uppdrar till förvaltningschefen att utreda 
möjligheter samt för- och nackdelar med sommarskola som 
feriearbete. 
 
Ärendebeskrivning 

Arbetsmarknadsenheten samordnar feriejobb för ungdomar i 
Lindesbergs kommun. Under 2020 har vi en budget för 160 
ungdomar och har fått statliga medel för ytterligare 50 platser, 
sammanlagt 210 platser. 
 
I och med Covid-19 och rådande läge, behöver vi tänka på ett 
annat sätt kring de kommunala platser som erbjuds. Bland annat 
kan vi inte ha ferieungdomar inom äldre- och barnomsorgen. 
För att kunna bereda fler platser, vill arbetsmarknadsenheten 
utöka samarbetet med bland andra SBB, Röda Korset, 
Erikshjälpen med flera för att ta fram ytterligare ferieplatser.  
 
För att skapa dessa förutsättningar, behövs ytterligare 
handledare samt fordon. Arbetsmarknadsenheten vill därför 
äska om 150 000 kronor för att avlöna två arbetshandledare. 
Pengarna ska även kunna täcka omkostnader för fordon och 
drift. 
 
För att kunna erbjuda så många unga som möjligt ett feriejobb 
och samtidigt undvika placering inom verksamheter där det 
finns risk för smittspridning, behöver vi skapa fler feriejobb. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

Tillväxtutskottet beslutar om att bevilja 150 000 kronor till 
arbetsmarknadsenheten, i syfte att avlöna två (2) handledare 
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 Sammanträdesdatum:  

Tillväxtutskottet 2020-05-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

som kan handleda ungdomar under perioden 8 juni till och med 
14 augusti. 
 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustafsson (S) föreslår ändring av 
förvaltningens förslag  
 
Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta om att 
bevilja 150 000 kronor till arbetsmarknadsenheten, i syfte att 
avlöna två (2) handledare som kan handleda ungdomar under 
perioden 8 juni till och med 14 augusti. Finansiering ska ske ur 
kommunstyrelsens oförutsedda. 
 
Ordförande Irja Gustafsson (S) föreslår att tillväxtutskottet 
uppdrar till förvaltningschefen att utreda möjligheter samt för- 
och nackdelar med sommarskola som feriearbete. 

 

Beslutsgång 

 

Ordförande föreslår följande beslutsgång. 
 
Först behandlas förvaltningens förslag med Irja Gustafsson (S) 
ändringsförslag och därefter behandlas Irja Gustafsson (S) 
tilläggsförslag. 
 
Tillväxtutskottet godkänner beslutsgången. 
 
Ordförande frågar om tillväxtutskottet kan besluta enligt 
förvaltningens förslag med Irja Gustafsson (S) ändringsförslag 
och finner att förslaget godkänns. 
 
Ordförande frågar om tillväxtutskottet kan besluta enligt Irja 
Gustafsson (S) tilläggsförslag och finner att förslaget godkänns. 
_____ 

 
För åtgärd: 

Arbetsmarknadsenheten 
Förvaltningschefen 
 
För kännedom: 

Socialförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen, 
Tillväxtförvaltningen, Samhällsbyggnad Bergslagen 
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 Kanslienheten 
Ellinor Halldan 
 0581-810 31 
ellinor.halldan@lindesberg.se 
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Kommunstyrelsen 
 

Val av dataskyddsombud för kommunstyrelsen och dess utskott 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
Nathalie Holvik utses till dataskyddsombud för kommunstyrelsen och dess 
utskott från och med 1 september 2020. Tidigare beslut (KS 2018/135) om 
Anna Ljungsten upphör att gälla från och med den 1 juli 2020.  
 
För perioden 1 juli 2020 till 31 augusti 2020 utses kanslichef Anna Lundström 
till tillfälligt dataskyddsombud. 
 
Ärendebeskrivning 

Det tidigare dataskyddsombudet Anna Ljungsten har slutat. 
Kommunstyrelsen behöver därför utse en ny person till tjänsten som 
dataskyddsombud.  

 
Dataskyddsförordningen trädde i kraft 25 maj 2018 och ersatte då 
Personuppgiftslagen. Dataskyddsförordningen reglerar hur en organisation 
får hantera personuppgifter och vem som är ansvarig för detta. Inom 
kommunen är det nämnden som är personuppgiftsansvarig. 
 
Dataskyddsförordningen syftar till att skydda enskildas grundläggande 
rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. 
Vidare syftar den till att modernisera regler för att anpassas till det nya 
digitala samhället. 

 
Några av de viktigaste nyheterna är att den personuppgiftsansvarige: 

 ska anmäla både till datainspektionen samt till de registrerade 
personerna om en allvarlig incident har inträffat 

 ska göra en konsekvensbedömning om det finns integritetsrisker 
 är skyldig att informera de registrerade om ändamålen med 

behandlingen, minimera uppgiftsinsamlingen samt gallra så snart 
uppgifterna inte behöver lagras längre 

 ge råd om konsekvensbedömningar, vara kontaktperson gentemot 
tillsynsmyndigheten och för de registrerade samt personalen inom 
organisationen. 

 
Inom ramen för Dataskyddsförordningen ska personuppgiftsansvarige 
besluta om ett dataskyddsombud samt informera vem som är 
dataskyddsombud till Datainspektionen. 
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Dataskyddsombudet har som främsta uppgift att övervaka att organisationen 
följer dataskyddsförordningen, vilket bland annat innebär att samla in 
information om hur organisationen behandlar personuppgifter följer 
bestämmelser och interna styrdokument. Vidare ska DSO informera och ge 
råd inom organisationen. 
 

Henrik Arenvang Ellinor Halldan 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Kanslichef  

För kännedom: 

Dataskyddsombud 

Kommundirektör 
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 Kanslienheten 
Ellinor Halldan 
 0581-810 31 
ellinor.halldan@lindesberg.se 
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Kommunstyrelsen 
 

Utveckling av Vedevåg LIS-områden 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att utreda 
 

 Förutsättningarna för att möjliggöra tågstopp under 2020/2021. 
 Förutsättningarna för att utlokalisera kommunal verksamhet till 

Vedevåg, 
 Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS‐områden i Vedevåg 

prioriteras upp, 
 Annat som kan framkomma i utredningen som kan utveckla Vedevåg. 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade den 15 september 2019 om ny översiktsplan. I 
den pekas Vedevåg ut som en utvecklingsort. Centerpartiet och 
Socialdemokraterna vill därför att det tidigare beslutet om att flytta 
mellanstadiet på Vedevågsskolan till Fröviskolan för att göra plats för 
förskoleverksamheten upphävs.  

Barn‐ och utbildningsnämnden tog hösten 2018 ett beslut om att flytta 
förskoleverksamheten i Vedevåg till skolan. Bakgrunden är att det 30‐åriga 
hyresavtalet på förskolan Bergknallen löper ut hösten 2022 och det finns då 
möjlighet att hitta en bättre lösning för förskoleverksamheten än den 
nuvarande. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 14 februari 2020 (BUN §16/20) 
att föreslå kommunstyrelsen att utreda 
 

 Förutsättningarna för att möjliggöra tågstopp under 2020/2021. 
 Förutsättningarna för att utlokalisera kommunal verksamhet till 

Vedevåg, 
 Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS‐områden i Vedevåg 

prioriteras upp, 
 Annat som kan framkomma i utredningen som kan utveckla Vedevåg. 
 Förslag till tidplan för utredningsuppdraget är delrapport till 

kommunstyrelsen i juni 2020, slutrapport till kommunstyrelsen i 
november. 

Henrik Arenvang Ellinor Halldan 
Kommundirektör Handläggare 

För kännedom: 

Barn- och utbildningsnämnden 
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BUN §16/20   Dnr: BUN 2020/15 
 

Vedevågs skola 
 

Beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
1. Tidigare taget beslut om flytt av åk 4 och 5 på 

Vedevågsskolan i BUN § 164/2018 upphävs. 

2. Förvaltningschefen får i uppdrag att utreda: 

o Förutsättningarna för att behålla skolan som F‐5 skola. 

o Om det går att förlägga förskoleverksamheten i redan 
befintliga lokaler i Vedevåg alternativt en ny förskole-
byggnad inom skolområdet eller på annan närliggande 
tomt. 

o Framtida barn‐ och elevunderlag, 

o För‐ respektive nackdelar med de olika alternativen 
inklusive samtliga kringkostnader såsom eventuell om‐ 
och utbyggnation i Frövi. Preliminära kostnadsunderlag 
för de olika alternativen presenteras. 

o Delrapport till barn- och utbildningsnämnden juni 2020, 
slutrapport till beredande barn- och 
utbildningsnämnden i november 2020. 

o Utreda upptagningsområden för grundskolor i 
Lindesbergs kommun 

3. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att 

utreda: 

o Förutsättningarna för att möjliggöra tågstopp under 
2020/2021. 

o Förutsättningarna för att utlokalisera kommunal 
verksamhet till Vedevåg, 

o Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS‐områden i 
Vedevåg prioriteras upp, 

o Annat som kan framkomma i utredningen som kan 
utveckla Vedevåg. 

KS 2020/66-1
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o Förslag till tidplan för utredningsuppdraget är delrapport till 

kommunstyrelsen i juni 2020, slutrapport till 

kommunstyrelsen i november. 

4. Om ovanstående utredningsuppdrag i barn- och 

utbildningsnämnden och kommunstyrelsen inte resulterar i 

åtgärder som leder till ett annat beslut övergår Vedevågsskolan 

till att vara en F‐ 3 skola med förskola i samma byggnad 

höstterminen 2021. 

 

 

Ärendebeskrivning  

 

Kommunfullmäktige beslutade den 15 september 2019 om ny 
översiktsplan. I den pekas Vedevåg ut som en utvecklingsort. 
Centerpartiet och Socialdemokraterna vill därför att det tidigare 
beslutet om att flytta mellanstadiet på Vedevågsskolan till 
Fröviskolan för att göra plats för förskoleverksamheten 
upphävs. 

Barn‐ och utbildningsnämnden tog hösten 2018 ett beslut om att 
flytta förskoleverksamheten i Vedevåg till skolan. Bakgrunden är 
att det 30‐åriga hyresavtalet på förskolan Bergknallen löper ut 
hösten 2022 och det finns då möjlighet att hitta en bättre lösning 
för förskoleverksamheten än den nuvarande. 

Ledamöters förslag till beslut 

Ordförande Linda Svahn (S) lägger förslag från 
Socialdemokraterna och Centerpartiet där man vill se om det 
finns förutsättningarna för att behålla skolan i dess nuvarande 
form med årskurs F‐5 och att barn- och utbildningsnämnden 
beslutar att: 

1. Tidigare taget beslut om flytt av åk 4 och 5 på 
Vedevågsskolan i BUN § 164/2018 upphävs. 

2. Förvaltningschefen får i uppdrag att utreda: 

o Förutsättningarna för att behålla skolan som F‐5 
skola. 

o Om det går att förlägga förskoleverksamheten i redan 
befintliga lokaler i Vedevåg alternativt en ny 
förskole-byggnad inom skolområdet eller på annan 
närliggande tomt. 

o Framtida barn‐ och elevunderlag, 
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o För‐ respektive nackdelar med de olika alternativen 
inklusive samtliga kringkostnader såsom eventuell 
om‐ och utbyggnation i Frövi. Preliminära 
kostnadsunderlag för de olika alternativen 
presenteras. 

o Delrapport till BUN juni 2020, slutrapport till 
beredande BUN i november 2020. 

3. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen 

att utreda: 

o Förutsättningarna för att möjliggöra tågstopp under 
2020/2021, 

o Förutsättningarna för att utlokalisera kommunal 
verksamhet till Vedevåg, 

o LIS‐områden i Vedevåg prioriteras upp, 

o Annat som kan framkomma i utredningen som kan 
utveckla Vedevåg. 

o Förslag till tidplan för utredningsuppdraget är 
delrapport till kommunstyrelsen i juni 2020, 

slutrapport till kommunstyrelsen i november. 

4. Om ovanstående utredningsuppdrag i barn- och 

utbildningsnämnden och kommunstyrelsen inte resulterar i 

åtgärder som leder till ett annat beslut övergår 

Vedevågsskolan till att vara en F‐ 3 skola med förskola i 

samma byggnad höstterminen 2021. 

Pär-Ove Lindqvist (M), Tomas Klockars (M) och Ingrid Rörick 
Richter (L) lägger förslag att nämnden beslutar att: 

 Flytten av åk 4 och åk 5 från Vedevågsskola enligt beslut 
§ 164/2018 upphävs. 

 Nödvändiga förberedelser görs för att starta åk 6 till 
höstterminen 2020 så att skolan blir en komplett F-6 
skola  

 Förberedelser görs för en väl fungerande 
förskoleverksamhet då det nuvarande hyresavtalet löper 
ut hösten 2020. 

Mats Seijboldt (SD) och Fredrik Rosenbecker (SD) yrkar bifall 
förslag från Pär-Ove Lindqvist (M), Tomas Klockars (M) och 
Ingrid Rörick Richter (L). 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 19 (24) 
 Sammanträdesdatum:  

Barn- och utbildningsnämnden  2020-02-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ordförande Linda Svahn (S) föreslår ett tillägg till punkt 2: 

Att nämnden beslutar om tilläggsförslag att se över 
upptagningsområde till grundskolor i Lindesbergs kommun. 

 

Beslutsgång 

Ordförande Linda Svahn (S) frågar nämnden om nämnden kan 
godkänna följande propositionsordningen: 

- Att barn- och utbildningsnämnden först beslutar om punkt 1 
i Linda Svahns (S) förslag. 

- Punkt 2 beslutas genom att ordförande Linda Svahns (S) förslag 

ställs mot Pär-Ove Lindqvist (M), Tomas Klockars (M) och 
Ingrid Rörick Richter (L) förslag.  

- Efter detta beslutas om punkt 3 i Linda Svahns (S) förslag. 

- Slutligen beslutas om punkt 4 i Linda Svahns (S) förslag. 

- Samt att nämnden beslutar om tilläggsförslag att se över 
upptagningsområde till grundskolor i Lindesbergs kommun. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna 
beslutsgången. 

Ordförande Linda Svahn följer beslutsgången: 

1. Ordförande Linda Svahn (S) frågar om nämnden kan besluta 
enligt punkt 1 i förslag att tidigare taget beslut om flytt av åk 
4 och 6 på Vedevågsskolan i BUN § 164/2018 upphävs. 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förslag. 

2. Ordförande Linda Svahn (S) frågar om nämnden beslutar 
enligt Linda Svahns (S) förslag (ja) eller enligt Pär-Ove 
Lindqvist (M), Tomas Klockars (M) och Ingrid Rörick Richter 
(L) förslag (nej) och finner att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar enligt Linda Svahns (S) 
förslag. 
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Omröstning begärs och genomförs enligt följande:  
De som röstar på Linda Svahns förslag röstar ja, och de som 
röstar på Pär-Ove Lindqvist (M), Tomas Klockars (M) och 
Ingrid Rörick Richter (L) förslag röstar nej: 

Ja  Nej 

Linda Svahn (S) Pär-Ove Lindqvist (M) 

Joacim Hermansson (S) Tomas Klockars (M) 

Zaki Habib (S) Ingrid Rörick-Richter (L) 

Magnus Storm (C) Mats Seijboldt (SD) 

Kent Wanberg (S) Fredrik Rosenbecker (SD) 

Maud Segerstedt (C)  

 

Ordförande Linda Svahn (S) finner att barn- och 
utbildningsnämnden har beslutat enligt Linda Svahns punkt 
3 i förslag. 
 
Pär-Ove Lindqvist (M), Tomas Klockars (M), Ingrid Rörick-

Richter (L), Mats Seijboldt (SD) och Fredrik Rosenbecker (SD) 

reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation har lämnats in. 

3. Ordförande Linda Svahn (S) frågar om nämnden kan besluta 
enligt punkt 3 i förslag att Barn- och utbildningsnämnden 

föreslår kommunstyrelsen att utreda: 

o Förutsättningarna för att möjliggöra tågstopp under 
2020/2021, 

o Förutsättningarna för att utlokalisera kommunal 
verksamhet till Vedevåg, 

o LIS‐områden i Vedevåg prioriteras upp, 

o Annat som kan framkomma i utredningen som kan 
utveckla Vedevåg. 

o Förslag till tidplan för utredningsuppdraget är delrapport till 

kommunstyrelsen i juni 2020, slutrapport till 

kommunstyrelsen i november. 

 

Pär-Ove Lindqvist (M) yrkar bifall till förslag. 

Ordförande Linda Svahn (S) finner att nämnden beslutar 
enligt punkt 3 i förslag. 
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4. Ordförande Linda Svahn (S) frågar om nämnden kan besluta 
enligt punkt 4: Om utredningsuppdrag i barn- och 

utbildningsnämnden och kommunstyrelsen inte resulterar i 

åtgärder som leder till ett annat beslut övergår Vedevågsskolan 

till att vara en F‐ 3 skola med förskola i samma byggnad 

höstterminen 2021. 

 

Pär-Ove Lindqvist (M), Tomas Klockars (M), Ingrid Rörick-

Richter (L), Mats Seijboldt (SD) och Fredrik Rosenbecker (SD) 

avstår från att besluta om punkt 4. 

Ordförande Linda Svahn (S) finner att barn- och utbildnings-
nämnden beslutar enligt punkt 4. 

5. Ordförande Linda Svahn (S) frågar slutligen om nämnden 
kan besluta om tillägget att förvaltningschef får i uppdrag 
att utreda upptagningsområden för grundskolor i 
Lindesbergs kommun 
 
Ordförande Linda Svahn (S) finner att nämnden beslutar om 
tillägget till punkt 2 att förvaltningschef får i uppdrag att 
utreda upptagningsområden för grundskolor i Lindesbergs 
kommun. 

_____ 

 

Meddelas för åtgärd 

Förvaltningschef BUN 

Kommunstyrelsen 

För kännedom 

 

 

 

 



Vedevågs skola 
BUN 200214 
 
 
Vi yrkar på: 
Att flytten av åk 4 och åk 5 från Vedevågs skola enligt beslut 164/2018 upphävs. 
Att nödvändiga förberedelser görs för att starta åk 6 till höstterminen 2020 så att skolan blir en 
komplett F-6 skola 
samt 
Att förberedelser görs för en väl fungerande förskoleverksamhet i Vedevåg då det nuvarande 
hyresavtalet löper ut hösten 2022. 
 
Ledamöter i Barn- och utbildningsnämnden 
Pär-Ove Lindqvist (m) 
Tomas Klockars (m) 
Ingrid Rörick Richter (L) 
 
 
 
 
 
Vedevågsskoan elevantal idag 

16 elever i förskoleklassen 

10 elever i åk 1 

15 elever i åk 2 

16 elever i åk 3 

10 elever i åk 4 

12 elever i åk 5 

 

Åk 4 och 5 undervisas tillsammans. 
 
Totalt elevantal idag Vedevågs skolan  
Utan fsk 63 elever 
Med fsk 79 elever 
Med åk 6 90 elever 
 
Elevfördelning åk 6, boende i Vedevågsskolans upptagningsområden: 
 
BJÖRKHAGA F-6 3 

FRÖVISKOLAN F-9 8 

Total 11 

 
 
 
  



Barn- och utbildningsnämnden 200214 
Vedevågs skola ärende 6 
 
 
 

Reservation 
 
Vi vill att Vedevåg skall vara en F-6 skola från hösten 2020 
 
På Barn- och Utbildningsnämnden lade Moderaterna och Liberalerna ett förslag med stöd av 
Miljöpartiet. Förslaget garanterade att Vedevågs skola skulle vara en komplett F-6 skola från 
och med hösten 2020. Till skillnad från majoritetens förslag som innebar att skolan efter 
utredning kan komma att bli en F-3 skola från och med hösten 2021. Vi vill genom vårt 
förslag skapa trygghet, stabilitet och förutsägbarhet för de boende i Vedevågsområdet. 
 
Vår uppfattning är att en skola med fler elever är attraktivare när man söker behöriga lärare, 
vilket i sin tur gynnar kvalité och måluppfyllelse för eleverna. Det är också lättare med 
tjänstefördelning på en större enhet. Med vårt förslag så skulle skolan ha ett elevantal på 
ungefär 90 elever inklusive årskurs 6. Behövs det fler elever så ser vi möjligheter att förändra 
skolan upptagningsområde. 
 
 
Ledamöter i Barn- och utbildningsnämnden 
Pär-Ove Lindqvist (m) 
Tomas Klockars (m) 
Ingrid Rörick Richter (L) 

 
Lindesberg 200224 
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 Kanslienheten 
Ellinor Halldan 
 0581-810 31 
ellinor.halldan@lindesberg.se 
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Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 

VA-situationen Spannarboda 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inte inrätta 
verksamhetsområde för avlopp i Spannarboda i Lindesbergs kommun, på 
grund av att Spannarboda inte faller under kriterierna för anordnande av 
kommunal avloppsförsörjning i ett större sammanhang. 
 
Ärendebeskrivning 

Den 4/10-16 skickar Länsstyrelsen i Örebro län ett meddelande angående 
klagomål på VA-situationen i Spannarboda i Lindesbergs kommun till 
Bergslagens kommunalteknik. Länsstyrelsen ber Bergslagens 
kommunalteknik att ge sin syn på VA-situationen i Spannarboda och meddela 
om de anser sig ha ansvar att tillhandahålla avloppstjänster i området, samt 
redogöra för eventuella vidtagna eller planerade åtgärder i området. 
 
Den 14/10-16 besvaras förfrågan med en tjänsteskrivelse från process VA till 
direktionen, där direktionen föreslås besluta om att Bergslagens 
kommunalteknik anser sig ha ansvaret för att tillhandahålla avloppstjänster i 
Spannarboda. Att skyldigheten att tillhandahålla vattentjänster är 
kommunens ansvar, men att de har givit Bergslagens kommunalteknik 
fullmakt att föra kommunens talan. Samt att Bergslagens kommunalteknik 
hade planer på att bygga ut kommunalt VA till Spannarboda genom att pumpa 
vatten och avlopp till ochfrån Frövi. De planerna ansågs då kunna förverkligas 
inom fem år. 
 
Frågan angående utbyggnad av avloppstjänster aktualiserades den 8/11-19 
då det inkom en förfrågan från Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
hur utbyggnad av avloppstjänster i Spannarboda är planerat, då det finns ett 
flertal enskilda avlopp med förelägganden i området. 
 
Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster ska ett beslut om 
inrättande av ett verksamhetsområde tas av kommunfullmäktige för 
anordnandet av VA-tjänster. Enligt praxis är en samlad bebyggelse i ett större 
sammanhang 20-30 st fastigheter med ett avstånd som inte överskrider 100 
m mellan byggnader för bostadsändamål. Detta är vägledande kriterier för 
bildandet av ett verksamhetsområde för kommunal VA försörjning. 
Spannarboda i Lindesbergs kommun faller inte under de kriterierna. 
Förbundet anser inte att befintligt skyddsområde för Spannarboda vattentäkt 
omöjliggör byggnation av enskilda avlopp. 
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Det beslut som är taget i ärendet den 21/10-16 togs i fel instans då det 
fattades av förbundets direktion på anmodan av process VA och inte av 
kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun. 
 

Henrik Arenvang Ellinor Halldan 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

 

Bilagor: 

Samhällsbyggnadsförbundet §8 VA-situationen i Spannarboda 



   
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
BERGSLAGEN  

 Sammanträdesdatum Sida 

Direktionen   2020-02-28                                                 6 

 Justerares sign 

 
 

  Protokollsutdrag till 

 Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
    SBB2020-066 
 
 
 
§ 8 
 
VA-situationen Spannarboda, Lindesbergs kommun 
 
 
Direktionens beslut 
Beslutar att upphäva beslut 2016-10-21 §124 ärendet om VA-situationen i 
Spannarboda i Lindesbergs kommun. 
Förbundet har sedan det tidigare beslutet togs, erhållit ytterligare kunskaper 
om VA-juridiska frågor.  

Beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun att inte inrätta 
verksamhetsområde för avlopp i Spannarboda i Lindesbergs kommun, på 
grund av att Spannarboda inte faller under kriterierna för anordnande av kom-
munal avloppsförsörjning i ett större sammanhang. 

 

Beskrivning av ärendet 
Den 4/10-16 skickar Länsstyrelsen i Örebro län ett meddelande angående  
klagomål på VA-situationen i Spannarboda i Lindesbergs kommun till      
Bergslagens kommunalteknik. Länsstyrelsen ber Bergslagens kommunalteknik 
att ge sin syn på VA-situationen i Spannarboda och meddela om de anser sig 
ha ansvar att tillhandahålla avloppstjänster i området, samt redogöra för even-
tuella vidtagna eller planerade åtgärder i området. 
 

Den 14/10-16 besvaras förfrågan med en tjänsteskrivelse från process VA till 
direktionen, där direktionen föreslås besluta om att Bergslagens kommunal-
teknik anser sig ha ansvaret för att tillhandahålla avloppstjänster i Spannar-
boda. Att skyldigheten att tillhandahålla vattentjänster är kommunens ansvar, 
men att de har givit Bergslagens kommunalteknik fullmakt att föra kommunens 
talan. Samt att Bergslagens kommunalteknik hade planer på att bygga ut 
kommunalt VA till Spannarboda genom att pumpa vatten och avlopp till och 
från Frövi. De planerna ansågs då kunna förverkligas inom fem år. 

 

Frågan angående utbyggnad av avloppstjänster aktualiserades den 8/11-19 då 
det inkom en förfrågan från Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen hur 
utbyggnad av avloppstjänster i Spannarboda är planerat, då det finns ett flertal 
enskilda avlopp med förelägganden i området. 

 

KS 2020/71-1
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Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster ska ett beslut om inrättande 
av ett verksamhetsområde tas av kommunfullmäktige för anordnandet av  
VA-tjänster. Enligt praxis är en samlad bebyggelse i ett större sammanhang 
20-30 st fastigheter med ett avstånd som inte överskrider 100 m mellan bygg-
nader för bostadsändamål. Detta är vägledande kriterier för bildandet av ett 
verksamhetsområde för kommunal VA försörjning. Spannarboda i Lindesbergs 
kommun faller inte under de kriterierna. Förbundet anser inte att befintligt 
skyddsområde för Spannarboda vattentäkt omöjliggör byggnation av enskilda 
avlopp.  
 

Det beslut som är taget i ärendet den 21/10-16 togs i fel instans då det fatta-
des av förbundets direktion på anmodan av process VA och inte av kommun-
fullmäktige i Lindesbergs kommun. 

 

 

Bifogat i ärendet aktuella handlingar 

Meddelande från Länsstyrelsen Dnr 567-5385-2016. 

Sammanträdesprotokoll den 2016-10-21 §124. Dnr BKT2016-534 

 
Förslag till beslut 
Direktionen beslutar att upphäva beslut 2016-10-21 §124 ärendet om VA-  
situationen i Spannarboda i Lindesbergs kommun. 
Förbundet har sedan det tidigare beslutet togs, erhållit ytterligare kunskaper 
om VA-juridiska frågor. Utifrån detta föreslås att tidigare beslut upphävs. 

 

Beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun att inte inrätta 
verksamhetsområde för avlopp i Spannarboda i Lindesbergs kommun, på 
grund av att Spannarboda inte faller under kriterierna för anordnande av kom-
munal avloppsförsörjning i ett större sammanhang. 

 
_______ 
 
Delges för kännedom: 
Länsstyrelsen Örebro Län 
 
Delges för åtgärd: 
Lindesbergs kommun KF 
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 Kommunledningskontoret 
Anette Persson 
 0581-810 32 
anette.persson@lindesberg.se 
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Kommunstyrelsen 
 

Uppföljningsrapport internkontroll 2019 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport för internkontroll för 
perioden januari – december 2019. 

Ärendebeskrivning 

Intern kontroll är en viktig del av styrningen och utvecklingen av 
verksamheten. Intern kontroll syftar ytterst till att säkerställa att 
kommunfullmäktiges beslut och fastställda mål uppfylls, genom att 
kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en 
tillfredsställande intern kontroll, d v s de ska med rimlig grad av säkerhet 
säkerställa att följande uppnås: 

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten.  

• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm.  

Kommunledningskontoret har i uppföljningsrapport internkontroll 2018 
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1 Tillväxt

1.1 Inledning

Intern kontroll är en viktig del av styrningen och utvecklingen av verksamheten. Intern
kontroll syftar ytterst till att säkerställa att kommunfullmäktiges beslut och fastställda mål
uppfylls, genom att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en
tillfredsställande intern kontroll, d.v.s. de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att
följande uppnås:

· Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

· Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten

· Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.

Totalt under 2019 har det kontrollerats nio olika moment, dessa med utgångspunkt för olika
processer/rutiner.

1.2 Sammanfattning av kontrollmiljön

Processer/rutiner Risker Kontrollmoment

Arkivering av dokument Att dokument, handlingar ,
betyg kommer bort

Att
dokumenteringshandlingsplanen
följs

Utbetalning av
interkommunalersättning

Att felaktiga belopp betalas ut i
interkommunal ersättning

Kontrollera samtliga faktureringar

Kötider för SFI Att den sökande inte får
påbörja sin SFI utbildning inom tre
månader från
folkbokföringsdatum.

Kontrollera att inga personer har
fått vänta mer än tre månader

Rutiner vid projektering av
nya investeringsprojekt

Att inte alla kostnader finns
med när behov av budget skall
redovisas för investeringsprojekt
där flera aktörer är inblandade

Att nya rutiner har införts

Arbetsmiljö Att ferieungdom råkar ut för
arbetsskada eller annan ohälsa

Att alla arbetshandledare har
genomgått handledarutbildning
där arbetsmiljö ingår

Att personal blir sjukskriven Kontrollmomentet är att mäta hur
stor andel av cirkulationen (utlån,
omlån och återlämning) i procent
som sker i
självbetjäningsautomaterna

Hantering av swish Att felaktiga belopp eller inget
belopp blir swishat

Stickprov på att inga belopp är
felaktiga

Debitering efter utfört arbete av
serviceteamet

Att antalettimmar på
debiteringen inte stämmer
överens med antalet timmar på
utfört arbete

Kontroll så att antalet utförda
timmar stämmer överens med
fakturerade timmar

Ansökan av medel för personer
med bidragsanställning

Att kommunen inte får in de
intäkter de har rätt till

Stickprov arbetsförmedlingen



Uppföljningsrapport internkontroll 4(27)

1.3 Uppföljning och testning av internkontroll

Processer/rutiner:
1.3.1 Arkivering av dokument

Risker Kontrollmoment Resultat

Att dokument, handlingar , betyg
kommer bort

Att dokumenteringshandlingsplanen följs Ingen
avvikelse

Processer/rutiner:
1.3.2 Utbetalning av interkommunalersättning

Risker Kontrollmoment Resultat

Att felaktiga belopp betalas ut i
interkommunal ersättning

Kontrollera samtliga faktureringar Ingen
avvikelse

Processer/rutiner:
1.3.3 Kötider för SFI

Risker Kontrollmoment Resultat

Att den sökande inte får påbörja sin SFI
utbildning inom tre månader från
folkbokföringsdatum.

Kontrollera att inga personer har fått vänta
mer än tre månader

Mindre
avvikelse

Kommentar

Lindesbergs kommun gör allt de kan för att personer som fått
uppehållstillstånd samt sökt sfi skall erbjudas en plats inom tre
månader, dessa är prioriterande i kön. I nuläget har sfi 65
personer som står i kö till utbildningen och utav dessa är 25
återsökande. Övriga är nysökande, någonhar dock studerat sfi
tidigare i annan kommun men nu flyttat till Lindesberg. Dock är
det alltfler studie/språksvaga vilket gör det svårare att uppnå
målet då denna grupp stannar längre på sfi och kommer in på
studieväg 1 (sfi-kursen). Väntetiden för återsökande, det vill
säga de som tidigare studerat på sfi men av någon anledning
inte slutfört och nu söker tillbaka, kan få vänta mer än tre
månader att börja.

Processer/rutiner:
1.3.4 Rutiner vid projektering av nya investeringsprojekt

Risker Kontrollmoment Resultat

Att inte alla kostnader finns med när
behov av budget skall redovisas för
investeringsprojekt där flera aktörer är
inblandade

Att nya rutiner har införts Ingen
avvikelse

Kommentar

Lindesbergs kommun och SBB förbundet har skapat rutiner för
projekteringar inför investeringsprojekt. Rutinen bygger på
långsiktig planering och inhämtande av information genom
projekteringar, där en tydlig kostnadsbild för önskade
projekt/investering växer fram. Utfallet av en projektering utgör
i nästa led ett beslutsunderlag och vägledning, via ett
tydliggörande av förväntade kostnader, för om projektet ska
realiseras eller ej.
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Processer/rutiner:

1.3.5 Arbetsmiljö

Risker Kontrollmoment Resultat

Att ferieungdom råkarut för
arbetsskada eller annan ohälsa

Att alla arbetshandledare har genomgått
handledarutbildning där arbetsmiljö ingår

Ingen
avvikelse

Kommentar

Gällande handledarutbildning för ferie, där det även ingår
information om arbetsmiljö, har aldrig kommunen haft detta
som obligatoriskt moment, men det har starkt rekommenderats
till arbetsplatser som inte har deltagit att närvara.

Alla arbetsplatser oavsett om de deltar eller inte får
informationen från handledarutbildningen utskickat till sig inför
sommaren. Där ingår arbetsmiljöverkets broschyr som tar upp
information gällande feriearbete och dess regler.

Det skall även nämnas att föreningar som tar emot ungdomar
numera själva står för arbetsgivaransvaret då det överlämnats
till dem sedan två år tillbaka. Kommunen står då inte som
ansvarig om något skulle inträffa på dessa arbetsplatser. Förslag
är att kunna hindra dem från att få bidrag om de inte kommer
på handledarutbildningen, detta eftersom kommunen
fortfarande indirekt betalar ungdomarnas lönekostnader.

Att personal blir sjukskriven Kontrollmomentet är att mäta hur stor
andel av cirkulationen (utlån, omlån och
återlämning) i procent som sker i
självbetjäningsautomaterna

Ingen
avvikelse

Kommentar

Internt mål är 90%

68 % av utlånen och 78 % av återlämningen skedde under 2019
i självbetjäningsautomaterna på huvudbiblioteket i Lindesberg,
2018 års siffror var 65 % respektive 75 %.
Resultaten för samtliga bibliotek inklusive biblioteksbussen har
kunnat mätas sedan 2018. Sammantaget skedde 57 % av
utlånen och 73 % av återlämningen i självbetjäningsautomater
under 2019. 2018 års siffror var 52 % respektive 65 %.

Trenden är alltså positiv men utvecklingen går långsamt. Risker
för arbetsskador finns kvar.
Enheten kommer därför att arbeta vidare med resultaten under
2020.

Processer/rutiner:
1.3.6 Hantering av swish

Risker Kontrollmoment Resultat

Att felaktiga belopp eller inget belopp
blir swishat

Stickprov på att inga belopp är felaktiga Ingen
avvikelse
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Processer/rutiner:
1.3.7 Debitering efter utfört arbete av serviceteamet

Risker Kontrollmoment Resultat

Att antalet timmar på debiteringen
inte stämmer överens med antalet timmar
på utfört arbete

Kontroll så att antalet utförda timmar
stämmer överens med fakturerade timmar

Ingen
avvikelse

Processer/rutiner:
1.3.8 Ansökan av medel för personer med bidragsanställning

Risker Kontrollmoment Resultat

Att kommunen inte får in de intäkter
de har rätt till

Stickprov arbetsförmedlingen Ingen
avvikelse

1.4 Slutsatser av uppföljning

Resultatet av internkontrollen påvisar att inom åtta utav nio moment inte finns någon
avvikelse men att det efter dess förutsättningar (som även presenterades i delårsbokslutets
internkontroll) finns en mindre avvikelse gällande kötider för sfi. Definition "förutsättning"
används i detta fall eftersom flera studerande är språksvaga och kräver längre utbildning för
att bli godkända som i sin tur gör att platserna är belagda under längre tid än vanligtvis.
Kommunen gör allt de kan för att erbjuda plats inom tre månader. Detta är dock något som
verksamheten kontinuerligt arbetar med men är som sagt olika beroende på den studerandes
kvalifikationer.
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2 Kommunledningskontor

2.1 Inledning

2.2 Sammanfattning av kontrollmiljön

Processer/rutiner Risker Kontrollmoment

Inköp Att kommunen inte får bonus
på upphandlade avtal, där det
finns med att kommunen skall få
bonus

Stickprov på de största
leverantörerna som vi har rätt till
bonus ifrån

Arkiverade handlingar Fel hantering av handlingar Kontroll vart handlingarna finns

Handlingar förvaras felaktigt
eller i bristfälliga lokaler

Förvaring av arkiverade
handlingar

Hantering av specialkost Att person får fel mat i
samband med
livsmedelsallergier/känslighet

Regelbunden rapportering kring
hantering av specialkost

Avslut av personer i
verksamhetssystem

Att personal kommer in i
verksamhetssystem efter avslut av
tjänst

Att personer som har avslutat sin
tjänst är avslutade i
verksamhetssystemen inom två
månader

Anställningsavtal Att anställningsavtalet blir
felregistrerat och att felaktig lön
utbetalas eller felaktig LAS
registrering

Att anställningsavtalet blir
felregistrerat och att felaktig lön
utbetalas eller felaktig LAS
registrering

Löneskuld Att löneskuld uppstår på grund
av handlingar inte skickas in i tid
alternativt frånvaro beviljas av
chef i självservice för sent

Att kontrollera förekomst av
löneskuld

Hantering av förlorad
arbetsförtjänst för politiker

Att felaktiga belopp utbetalas
för förlorad arbetsförtjänst

Att rätt belopp är utbetalt

Utbildningsplaner Att personalen inte har
kunskaper om regler och nyheter
gällande hantering av livsmedel,
som då kan leda till att personer
som äter maten blir sjuka

Har utbildningsplanen för de
anställda följts

Attest för nya användare Att attest ges i
ekonomisystemet till personer
som saknas i den upprättade
attestförteckningen

Att upprättade attestförteckningar
stämmer överens med attesterna i
ekonomisystemet

Att alla nya leverantörer som
användare med hög behörighet
har lagts upp kontrolleras.

Att utbetalningar till
leverantörer blir felaktiga

Kontrollera logglista ur
ekonomisystemet att personer
med hög behörighet inte har gjort
felaktiga utbetalningar

Bokföring Att bokföringen blir felaktig
och otydlig

Stickprov på bokföringsordrar

Personliga utlägg Att utlägg blir godkända och
utbetalda som inte är korrekta
enligt Regler och instruktioner för
egna utlägg

Kontroll av blankett Personliga
utlägg
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2.3 Uppföljning och testning av internkontroll

Processer/rutiner:
2.3.1 Inköp

Risker Kontrollmoment Resultat

Att kommunen inte får bonus på
upphandlade avtal, där det finns med att
kommunen skall få bonus

Stickprov på de största leverantörerna som
vi har rätt till bonus ifrån

Ingen
avvikelse

Kommentar

Har tittat på sex styckestörre leverantörer och dessa har vi fått
bonus ifrån.

Upphandlingar som sker tillsammans med Örebro kommun där
skall Lindesbergs kommun få statistik av dem i januari varje år
men detta fungerar inte som det är tänkt därav är det svårt att
stämma av om vifår den rätta bonusen och om vi har rätt till
bonus från leverantören.

Detta kommer att fungera bättre när Lindesbergs kommun får
igång inköpsportalen fullt ut , då kan vi ta ut statistiken själva.

Processer/rutiner:

2.3.2 Arkiverade handlingar

Risker Kontrollmoment Resultat

Fel hantering av handlingar Kontroll vart handlingarna finns Större
avvikelse

Kommentar

Samma resultat som vid tidigare stickprov. På grund av
platsbrist har handlingar från alla dessa områden inte kunnat
levereras till kommunarkivet för slutarkivering på grund av
platsbrist. Kommer att åtgärdas från och med 2020 efter
kommunstyrelsens beslut att flytta handlingar till nytt arkiv i
Arboga.

Handlingar förvaras felaktigt eller i
bristfälliga lokaler

Förvaring av arkiverade handlingar Större
avvikelse

Kommentar

Varken slutarkivet eller depåerna uppfyller arkivlagens
bestämmelser gällande arkivvård. Rapporter har kommit under
2019 gällande vattenläckor i dessa lokaler samt risk för
personuppgiftsincidenter eftersom flera personer har tillgång
till lokalernas nycklar. Kommunstyrelsen beslutade i oktober
2019 att alla handlingar i de undermåliga depåerna ska flyttas
till ett nytt arkiv. Ett större grepp gällande slutarkivet är också
påbörjat och ska genomförasunder 2020 för att säkerställa
personuppgiftsincidenter.
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Processer/rutiner:

2.3.3 Hantering av specialkost

Risker Kontrollmoment Resultat

Att person får fel mat i samband med
livsmedelsallergier/känslighet

Regelbunden rapportering kring hantering
av specialkost

Mindre
avvikelse

Kommentar

En avvikelse gällande specialkost har anmälts. Avvikelsen har
följts upp och handlingsplan och nya rutiner har upprättats för
att säkra upp momentet ytterligare.

Processer/rutiner:
2.3.4 Avslut av personer i verksamhetssystem

Risker Kontrollmoment Resultat

Att personal kommer in i
verksamhetssystem efter avslut av tjänst

Att personer som har avslutat sin tjänst är
avslutade i verksamhetssystemen inom
två månader

Ingen
avvikelse

Kommentar

Genom sammankopplingen med IT-enheten innebär det att när
medarbetares anställning avslutas upphör behörigheten till
verksamhetssystem. E-postadress bibehåll dock i 2 månader
efter avslutad anställning.

Processer/rutiner:
2.3.5 Anställningsavtal

Risker Kontrollmoment Resultat

Att anställningsavtalet blir
felregistrerat och att felaktig lön utbetalas
eller felaktig LAS registrering

Att anställningsavtalet blir felregistrerat
och att felaktig lön utbetalas eller felaktig
LAS registrering

Mindre
avvikelse

Kommentar

Har kontrollerat 30 anställningsavtal som registrerades i
augusti. Av dessa var det 4 som påvisade felaktigheter av ringa
betydelse.

De blankettmallar som finns för t ex byte av enhet vid
organisationsförändring ska användas av chefer för att öka
tydlighet vid registrering.
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Processer/rutiner:
2.3.6 Löneskuld

Risker Kontrollmoment Resultat

Att löneskuld uppstår på grund av
handlingar inte skickas in i tid alternativt
frånvaro beviljas av chef i självservice för
sent

Att kontrolleraförekomst av löneskuld Mindre
avvikelse

Kommentar

Antalet löneskulder under 12 månader var 78. En minskning
med 43 jämfört med föregående år. En trolig anledning är
införandet av arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI) som
infördes i januari 2019. AGI medför ökade krav på både
medarbetare och chefer att i god tid rapportera och bevilja allt
som påverkar månadens lön och avdragen skatt. Den vanligaste
orsaken till löneskuld var att frånvaro inte registrerats eller
beviljats för sent av chef.

För att minska löneskulder ytterligare informera chefer om att,
vid all planerad frånvaro t ex föräldraledighet registrera
tjänstledighet utan lön när medarbetare inte lagt in frånvaro i
god tid och senare ändra den till rätt frånvaro orsak.

Processer/rutiner:
2.3.7 Hantering av förlorad arbetsförtjänst för politiker

Risker Kontrollmoment Resultat

Att felaktiga belopp utbetalas för
förlorad arbetsförtjänst

Att rätt belopp är utbetalt Inte
kontrollerat

Kommentar

Nya bestämmelser fastställdesunder 2018. Börjar gälla 1
januari 2019. Ingen kontroll genomförs

Processer/rutiner:
2.3.8 Utbildningsplaner

Risker Kontrollmoment Resultat

Att personalen inte har kunskaper om
regler och nyheter gällande hantering av
livsmedel, som då kan leda till att personer
som äter maten blir sjuka

Har utbildningsplanen för de anställda
följts

Ingen
avvikelse

Kommentar

Utbildningsplanen i Livsmedelshygien har följts och har under
det gånga året kompletterats med en fortutbildning inom
allergi-och specialkost.
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Processer/rutiner:

2.3.9 Attest för nya användare

Risker Kontrollmoment Resultat

Att attest ges i ekonomisystemet till
personer som saknas i den upprättade
attestförteckningen

Att upprättade attestförteckningar
stämmer överens med attesterna i
ekonomisystemet

Mindre
avvikelse

Kommentar

Alla underskrivna attestförteckningar har kontrollerats mot
behörigheten och attesten i ekonomisystemet. 6 attester för
separata kontosträngar fattades. Dessa har kompletterats i
attestförteckningen för 2019.

Processer/rutiner:

2.3.10 Att alla nya leverantörer som användare med hög behörighet har
lagts upp kontrolleras.

Risker Kontrollmoment Resultat

Att utbetalningar till leverantörer blir
felaktiga

Kontrollera logglista ur ekonomisystemet
att personer med hög behörighet inte har
gjort felaktiga utbetalningar

Ingen
avvikelse

Kommentar

Logglista ur leverantörsreskontran har granskats och användare
med hög behörighet har kontrollerats. Samtliga
nyupplägg/ändringar har en bruten kedja, dvs användaren har
inte gjort alla steg i attest och utbetalning.

Processer/rutiner:

2.3.11 Bokföring

Risker Kontrollmoment Resultat

Att bokföringen blir felaktig och otydlig Stickprov på bokföringsordrar Ingen
avvikelse

Processer/rutiner:
2.3.12 Personliga utlägg

Risker Kontrollmoment Resultat

Att utlägg blir godkända och utbetalda
som inte är korrekta enligt Regler och
instruktioner för egna utlägg

Kontroll av blankett Personliga utlägg Ingen
avvikelse

Kommentar

Alla inlämnade blanketter för utbetalning av personliga utlägg
kontrolleras innan utbetalning sker.
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2.4 Slutsatser av uppföljning 

Av tretton kontrollerade punkter så har sex punkter ingen avvikelse, en har inte kontrollerats, 
fyra punkter har en mindre avvikelse och två punkter en större avvikelse och det avser 
arkivet. 

  

Varken slutarkivet eller depåerna uppfyller arkivlagens bestämmelser gällande arkivvård. 
Rapporter har kommit under 2019 gällande vattenläckor i dessa lokaler samt risk för 
personuppgiftsincidenter eftersom flera personer har tillgång till lokalernas nycklar. 
Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2019 att alla handlingar i de undermåliga depåerna ska 
flyttas till ett nytt arkiv. Ett större grepp gällande slutarkivet är också påbörjat och ska 
genomföras under 2020 för att säkerställa personuppgiftsincidenter. 

På grund av platsbrist har handlingar från alla områden inte kunnat levereras till 
kommunarkivet för slutarkivering på grund av platsbrist. Kommer att åtgärdas från och med 
2020 efter kommunstyrelsens beslut att flytta handlingar till nytt arkiv i Arboga. 

Antalet löneskulder under 12 månader var 78. En minskning med 43 jämfört med föregående 
år. En trolig anledning är införandet av arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI) som 
infördes i januari 2019. AGI medför ökade krav på både medarbetare och chefer att i god tid 
rapportera och bevilja allt som påverkar månadens lön och avdragen skatt. Den vanligaste 
orsaken till löneskuld var att frånvaro inte registrerats eller beviljats för sent av chef. 

För att minska löneskulder ytterligare informera chefer om att, vid all planerad frånvaro t ex 
föräldraledighet registrera tjänstledighet utan lön när medarbetare inte lagt in frånvaro i god 
tid och senare ändra den till rätt frånvaro orsak. 

De kontroller som har en avvikelse kommer det att aktivt arbeta med åtgärder samt att arbeta 
för att minimera att avvikelser sker igen, genom att se över rutiner. 

  

3 Socialnämnd 

3.1 Inledning 

Socialförvaltningen använder internkontroll som hjälp för att arbeta med moment i det 
dagliga arbetet som identifieras som riskfyllda. Förvaltningen har i uppdrag att kontrollera 
rutiner dels i samband med delårsbokslutet och även vid årsbokslut. Vid delårsbokslutet 
kontrollerades rutiner avseende riktlinjen för boendestöd, uppföljning av trygg/säker 
hemgång samt rekvisitionshantering. Resterande moment avseende attesteringsrutiner, 
inköpsavtal, bidragshantering, avgiftshantering, avtalsrutiner och återsökningsrutiner 
kontrolleras till bokslutet. 
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3.2 Sammanfattning av kontrollmiljön

Processer/rutiner Risker Kontrollmoment

Bidragshantering Felaktig utbetalning av
ekonomiskt bistånd

Rutinen för handläggning av
försörjningsstöd är tillräcklig och
följs upp

Alla 15 platser i All in ska vara
fyllda och minst 50 % ska vara
kvinnor

Insatsen nyttjas fullt ut och av rätt
målgrupp.

Avgiftshantering Felaktigt fakturaunderlag Journalgranskning i Viva gällande
HSL-insatser

Återsökningsrutiner Att förvaltningen inte
återsöker de medel de har rätt till
från Migrationsverket

Återsökningsrutiner

Avtalsrutiner Att förvaltningen inte har avtal
avseende externa placeringar
utanför ramavtalet gällande barn-
och unga inom Individ och familj

Avtal funktionsstöd & individ &
familj

Uppföljningsrutiner Att trygg/säker hemgång efter
utskrivning från lasarettetföljs
upp inom tre veckor

Att uppföljningen vid trygg/säker
hemgång genomförs inom tre
veckor

Beslutade timmar boendestöd Att omprövning av befintliga
ärenden sker utifrån ny riktlinje.

Inköpsavtal Att avtalen förkost på boenden
inom vård och omsorg följer
reglerna för upphandling

Avtal vård och omsorg

Rekvisitionshantering Att inköp per rekvisition inte
överstiger 1000 kronor

Kontroll av belopp på samtliga
inlämnade rekvisitioner

Attesteringsrutiner Felaktiga utbetalningar inom
försörjningsstöd

Attesteringsrutiner

Attesteringsrutiner
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3.3 Uppföljning och testning av internkontroll

Processer/rutiner:
3.3.1 Bidragshantering

Risker Kontrollmoment Resultat

Felaktig utbetalning av ekonomiskt
bistånd

Rutinen för handläggning av
försörjningsstöd är tillräcklig och följs upp

Ingen
avvikelse

Kommentar

Två ärenden per handläggare har kontrollerats genom
stickprov. Efter att journalgranskninghar skett har det
konstaterats att samtliga är utbetalningar är okej. I enstaka fall
har dokumentation saknats.

Alla 15 platser i All in ska vara fyllda
och minst 50 % ska vara kvinnor

Insatsen nyttjas fullt ut och av rätt
målgrupp.

Mindre
avvikelse

Kommentar

Samtliga platser har nyttjats under 2019. Deltagarna har dock
inte bestått av hälften kvinnor utan den gruppen har utgjort 1/3.

Processer/rutiner:
3.3.2 Avgiftshantering

Risker Kontrollmoment Resultat

Felaktigt fakturaunderlag Journalgranskningi Viva gällande HSL-
insatser

Ingen
avvikelse

Kommentar

Inga avvikelser har noterats.

Processer/rutiner:
3.3.3 Återsökningsrutiner

Risker Kontrollmoment Resultat

Att förvaltningen inte återsöker de
medel de har rätt till från Migrationsverket

Återsökningsrutiner Ingen
avvikelse

Kommentar

De flesta ersättningarna betalas numer ut automatiskt. Ett fåtal
ärenden har fortfarande manuella ansökningar och dessa har
successivt minskat under året och inga nya tillkommer. Av de
ansökningar som varit under 2019 har vid kontroll samtliga
återsökts. Ingen avvikelse.
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Processer/rutiner:

3.3.4 Avtalsrutiner

Risker Kontrollmoment Resultat

Att förvaltningen inte har avtal
avseende externa placeringar utanför
ramavtalet gällande barn- och unga inom
Individ och familj

Avtal funktionsstöd & individ & familj Mindre
avvikelse

Kommentar

Gällande ramavtal är avvikelsen mindre då vi använder oss av
HVB hem utanför ramavtal vid vissa tillfällen när behovet inte
kan tillgodoses inom de ramavtal som finns eller att det är
platsbrist på de HVB hem som kan möta upp de behov som
ungdomen har. De gäller även konsulentstöda familjehem
utanför ramavtal.

Processer/rutiner:

3.3.5 Uppföljningsrutiner

Risker Kontrollmoment Resultat

Att trygg/säker hemgång efter
utskrivning från lasarettetföljs upp inom
tre veckor

Att uppföljningen vid trygg/säker hemgång
genomförs inom tre veckor

Mindre
avvikelse

Kommentar

Stickprover avseende om SIP (samordnad individuellplanering)
upprättats 3 veckor efter utskrivningsplanering har genomförts
under perioden januari 2019 –juni 2019 med urval 10 SIP per
datumfördelning/handläggare. Av 50 stycken SIP:ar var det 6
som inte bokats in alls och 2 som var en eller ett par dagar för
sent inbokade.

Beslutade timmar boendestöd Att omprövning av befintliga ärenden sker
utifrån ny riktlinje.

Ingen
avvikelse

Kommentar

Totalt fanns 37 befintliga ärenden med beslut somomfattar mer
än ett tillfälle i veckan och som därför behövde omprövas
utifrån den nya riktlinjen. Nya ärenden beslutas utifrån riktlinjer
och ingår därför inte i kontrollen. Vid kontrollen fanns 3
avvikelser varav 1 inte hade omprövats. I de andra två fallen har
det funnits särskilda skäl som godkänts av verksamhetschef,
vilket korrekt enligt riktlinjen. Det bedöms därför inte föreligga
någon nämnvärd avvikelse.

Processer/rutiner:

3.3.6 Inköpsavtal

Risker Kontrollmoment Resultat

Att avtalen förkost på boenden inom
vård och omsorg följer reglerna för
upphandling

Avtal vård och omsorg Ingen
avvikelse

KommentarAvtalenför inköp av kost på samtliga av
kommunens boenden inom Vård och omsorg följer avtalet för
kost utan avvikelse. I enstaka fall då små kvantiteter av
livsmedel som inte köps in regelbundet och avtalen kräver att
större mängderköps in har avtal frångåtts. Kontrollen bedöms
vara genomförd utan avvikelse.
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Processer/rutiner:

3.3.7 Rekvisitionshantering

Risker Kontrollmoment Resultat

Att inköp per rekvisition inte
överstiger 1000 kronor

Kontroll av belopp på samtliga inlämnade
rekvisitioner

Större
avvikelse

Kommentar

Kontroll per sista augusti har genomförts genom att samtliga
rekvisitionsblock inlämnade som avser 2019 har granskats.
Totalt har 92 rekvisitioner kontrollerats, av dem saknades
beloppsgräns för 75 % och 2 % hade en beloppsgräns som
översteg 1000kr. Resterande 23 % var korrekt ifyllda. Andelen
som saknade beloppsgräns är högre än vid föregående års
kontroll men då har även urvalet varit större. För att förbättra
detta kommer påminnelse om beloppsgräns göras på samtliga
verksamheters ledningsgrupper under hösten.

Processer/rutiner:

3.3.8 Attesteringsrutiner

Risker Kontrollmoment Resultat

Felaktiga utbetalningar inom
försörjningsstöd

Attesteringsrutiner Ingen
avvikelse

Kommentar

Socialnämnd

Tre datum valdes slumpmässigt och dessa kontrolleradesvarje
månad januari-december. Ingen avvikelse kunde hittas utan
samtliga utbetalningar vad attesterade av två behöriga
attestanter.

Attesteringsrutiner Ingen
avvikelse

Kommentar

Socialnämnd

Kontroll gjordes på tre slumpmässigt utvalda datum varje
månad januari-december och ingen avvikelse kunde finnas.
Samtliga kontrollerade fakturor var attesterade av två behöriga
attestanter.

3.4 Slutsatser av uppföljning

Socialnämnden har per helår kontrollerat en rad moment som bedöms vara riskfyllda och
som kan få konsekvenser. Vid samtliga kontroller har endast mindre eller inga avvikelser
hittats.

Gällande rutiner för felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd har kontrollen genom
journalgranskning visat på att samtliga utbetalningar är okej men att det i några fall saknas
dokumentation. Rutinen är förknippad med vissa risker men dessa är enligt internkontroll
under kontroll. Felaktiga utbetalningar gällande försörjningsstöd kontrolleras även genom
attesteringsrutinerna där varje släpplista ska vara attesterad av två behöriga. Inga avvikelser
hittades.

Gällande projektet All-in har samtliga platser nyttjats men målet att det ska vara 50 %
kvinnliga deltagare har inte uppfyllts varför en mindre avvikelse rapporteras.



  

Uppföljningsrapport internkontroll 17(27) 

Gällande journalgranskningen i Viva för faktureringen av HSL-insatser har inga avvikelser 
rapporterats. 

Återsökningar från Migrationsverket sker till stor del per automatik via schabloner men den 
del som återsöks via separata ansökningar har genomförts utan avvikelse. Antalet 
ansökningar har minskat vilket gör att risken att missa någon minskar. 

Avtalen för kost på boenden följer upphandlade avtal utan avvikelse. 

Avseende ramavtal gällande externa placeringar inom individ och familj förekommer endast 
avvikelse när individens behov eller tillgång på lediga platser medfört att ett boende utanför 
ramavtal valts. 

4 Barn- och utbildningsnämnd 

4.1 Inledning 

2019 års internkontroll har genomförts. 

Den interna kontrollen är nämndens verktyg för att säkerställa ambitionen om en god 
ekonomisk hushållning i de olika verksamheterna. Styrningen omfattar kontroller av både 
ekonomi och verksamhet. Informationen visar avvikelser och ska ses som en hjälp att styra 
mot effektivitet. Det handlar om ordning och reda och att skapa en trygghet där risken för att 
fel, medvetet eller omedvetet, begås minimeras. 

2015 genomfördes för första gången en risk- och konsekvensanalys enligt nya riktlinjer. Olika 
risker och konsekvenser har bedömts och placerats i en matris av ledningsteamet för barn- 
och utbildningsförvaltningen. Efter resultatet av den bedömningen har aktuella 
kontrollmoment valts ut. 

Kontrollmomenten beslutas årligen och här presenteras 2019 års interna kontroll för barn- 
och utbildningsnämndens verksamheter. 

Från 2020 kommer Internkontrollen att bygga på den av enhetscheferna utförda 
egenkontrollen. Detta gör att kontrollmomenten i högre grad bygger på verksamhetsnära 
rutiner och processer. Mer information om detta finns i kapitlet Slutsatser av uppföljning. 
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Sammanfattning av kontrollmiljön

Processer/rutiner Risker Kontrollmoment

Delegationsordning Beslut fattas utan korrekt
delegation från nämnd.

Kontroll av att
delegationsordningen följs och är
ändamålsenlig

Arkivering Dokument hanteras på ett
felaktigt sätt.

Kontroll av att
dokumenthanteringsplanen följs.

IT-säkerhet/-sårbarhet,
förvaltningens system

Brister i verksamheten samt
dokumentation.

Kontroll av tänkbara bristområden
samt genomgång av
dokumentation.

Frånvarorapportering Ogiltig frånvaro rapporteras
inte in i systemet.

Kontroll av rutinerna förinsamling
och redovisning av frånvaro.

Individärenden Felaktiga beslut i
individärenden.

Kontroll av individärenden

Verkställighet av nämndbeslut Beslut fattat av nämnd har inte
genomförts.

Hantering av kemikalier i skolans
lokaler.

Olycksfall beroende på
bristfällig förvaring och hantering
av kemikalier.

Lärarlegitimation Att nya tjänster tillsätts av
lärare utan lärarlegitimation.

Kontroll att giltig lärarlegitimation
finns på nytillsatta tjänster.

Registerkontroll Tjänster besätts med personal
med notering i
belastningsregistret.

Kontroll av belastningsregister på
nyanställda och vid förlängning av
anställning.

Hot och våld Rutiner för hantering av
situationer där personal utsätts för
hot och våld saknas.

Attestrutiner Obehörig attesterar i
kommunen.

Befintlig attestant-förteckning är
aktuell.

Interkommunala bidrag Pengar utbetalas felaktigt till
utomstående.

Kontroll av dokumentation och
rutiner, intäkter från andra
kommuner.

Reglemente ekonomiska
transaktioner

Felaktig hantering av
rekvisitioner.

Kontroll av att reglementet följs.

Asylintäkter Ej säkerställda intäkter. Kontroll av att grund- och
gymnasieskolan säkerställer att
statsbidrag för asylsökande elever
återsöks.

Representation Missbruk och ej regelmässigt
korrekt.

Kontroll av att regler följs samt att
orsak och gäster finns noterat vid
representation.

Fristående förskolor Felaktigt utbetalat
månadsbidrag.

Månadsbidraget överensstämmer
med barnets schematid och
riktlinjer.
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4.2 Uppföljning och testning av internkontroll

Processer/rutiner:
4.2.1 Delegationsordning

Risker Kontrollmoment Resultat

Beslut fattas utan korrekt delegation
från nämnd.

Kontroll av att delegationsordningen följs
och är ändamålsenlig

Ingen
avvikelse

Processer/rutiner:
4.2.2 Arkivering

Risker Kontrollmoment Resultat

Dokument hanteras på ett felaktigt sätt. Kontroll av att dokumenthanteringsplanen
följs.

Mindre
avvikelse

Kommentar

I samband med införandet av gemensamt nämndkansli
förändrades vissa rutiner. Dessa överensstämmer inte
nödvändigtvis med den aktuella dokumenthanteringsplanen.
Bytet av ärendehanteringssystem har också inneburit
förändrade rutiner i hanteringen av dokument.

Lindesbergs kommun ser under 2020 över
dokumenthanteringsplanen som ett gemensamtprojekt.
Samtliga förvaltningar ska använda samma mall. Arbetet ska
vara klart hösten 2020.

Processer/rutiner:

4.2.3 IT-säkerhet/-sårbarhet, förvaltningens system

Risker Kontrollmoment Resultat

Brister i verksamheten samt
dokumentation.

Kontroll av tänkbarabristområden samt
genomgång av dokumentation.

Ingen
avvikelse

Kommentar

Barn- och utbildningsnämnd

Förvaltningssystemen är: IST Extens och Dexter samt IST
Förskola. Elevhälsan använder Journalsystemet PMO där
journaler samt extraåtgärder för elever med behov
dokumenteras. Extens och Dexter driftas "on prem", dvs.
servrarna ligger fysiskt i Lindesbergs förvaltningsnät och driftas
av IT-avdelningen. IST Förskola driftas av IST med server
belägen i Norge.

Under våren 2018 kommer förvaltningen att arbeta med
förberedelser och förändringar som behöver göras inför
Dataskyddsförordningen som träder i kraft 25 maj 2018.
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Processer/rutiner:

4.2.4 Frånvarorapportering

Risker Kontrollmoment Resultat

Ogiltig frånvaro rapporteras inte in i
systemet.

Kontroll av rutinerna för insamling och
redovisning av frånvaro.

Större
avvikelse

Kommentar

Under höstterminen uppmärksammades avvikande
frånvarosiffror för grundskolan. Vissa enheter hade mycket hög
andel icke kvitterade lektioner. Vid närmare kontroll visade det
sig finnas brister i hur schema läggs in i verksamhetssystemet. I
december arbetade därför samtliga rektorer tillsammans med
utvecklingsstrateg och IT-samordnare för att åtgärda felaktigt
inrapporterad frånvaro, åtgärda avsaknad av kvittenser av
lektioner samt att skapa rutiner för hanteringen framöver.

Processer/rutiner:
4.2.5 Individärenden

Risker Kontrollmoment Resultat

Felaktiga beslut i individärenden. Kontroll av individärenden Ingen
avvikelse

Processer/rutiner:
4.2.6 Verkställighet av nämndbeslut

Risker Kontrollmoment Resultat

Beslut fattat av nämnd har inte
genomförts.

Processer/rutiner:
4.2.7 Hantering av kemikalier i skolans lokaler.

Risker Kontrollmoment Resultat

Olycksfall beroende på bristfällig
förvaring och hantering av kemikalier.

Processer/rutiner:
4.2.8 Lärarlegitimation

Risker Kontrollmoment Resultat

Att nya tjänster tillsätts av lärare utan
lärarlegitimation.

Kontroll att giltig lärarlegitimation finns på
nytillsatta tjänster.

Inte
kontrollerat

Kommentar

Ej kontrollerat för 2019. Rutinen ses över och återkommer inom
ramen för ny styrmodell/internkontroll 2020.
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Processer/rutiner:

4.2.9 Registerkontroll

Risker Kontrollmoment Resultat

Tjänster besätts med personal med
notering i belastningsregistret.

Kontroll av belastningsregister på
nyanställda och vid förlängning av
anställning.

Mindre
avvikelse

Kommentar

Barn-och utbildningsnämnd

36 stickprov, varav 8 under utredning. Rutinen ses över och
återkommer inom ramen för nya styrmodellen/internkontroll
2020.

Processer/rutiner:
4.2.10 Hot och våld

Risker Kontrollmoment Resultat

Rutiner för hantering av situationer där
personal utsätts för hot och våld saknas.

Processer/rutiner:
4.2.11 Attestrutiner

Risker Kontrollmoment Resultat

Obehörig attesterar i kommunen. Befintlig attestant-förteckning är aktuell. Ingen
avvikelse

Kommentar

Kontrollmoment är utförd av kontrollansvarig Jessica
Andersson 6/2 2020. Inga avvikelser har iakttagits och rutinen
fungerar väl. Den förbättrade rutinen utgår från attestsystemet
och totaltkontroll genomförs minst 2 gånger per år.
Förändringar inyanställningar och avslutade tjänster
uppdateras kontinuerligt och skapar mer kontroll än tidigare
rutin.

Processer/rutiner:
4.2.12 Interkommunala bidrag

Risker Kontrollmoment Resultat

Pengar utbetalas felaktigt till
utomstående.

Kontroll av dokumentation och rutiner,
intäkter från andra kommuner.

Mindre
avvikelse

Kommentar

Kontrollmoment på 2019 är genomförd 6/2 2019 men är inte
fullständig. Dokumenterad rutinbeskrivning bör ses över.
Förbättrad rutin skulle kunna innebära att Extensanvänds i
högre grad och månadsdebiteringar.
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Processer/rutiner:

4.2.13 Reglemente ekonomiska transaktioner

Risker Kontrollmoment Resultat

Felaktig hantering av rekvisitioner. Kontroll av att reglementet följs. Ingen
avvikelse

Kommentar

Kontrollmoment är genomförd av kontrollansvarig Jessica
Andersson 6/2 2020. Inga avvikelser eller felaktigheter har
påträffats. Kontrollmomentet är inte heltäckande då
rekvisitionsblockshanteringen är föråldrad och risker finns men
är svåra att identifiera. Risk är att köp över 1.000 kronor
+moms genomförs över disk med två blanketter istället för en,
samt att leverans till arbetsplats ej efterlevs utan att varor tas
med vid köptillfället. Elektronisk e-handel-projektet som
påbörjats 2019 är ett led i att säkerställa köp och hantering av
rekvisitioner.

Processer/rutiner:
4.2.14 Asylintäkter

Risker Kontrollmoment Resultat

Ej säkerställda intäkter. Kontroll av att grund-och gymnasieskolan
säkerställer att statsbidrag för asylsökande
elever återsöks.

Ingen
avvikelse

Kommentar

Asylintäkter gymnasieskola: Kontroll genomförd 6 februari
2020 av kontrollansvarig Jessica Andersson.
Rutinen fungerar och inga felaktigheter har identifierats.
Avvikelse som noterats är endast asylelever utan
personnummer finns 2019. Ersättning utgår fram tills dess att
eleven är kommunplacerad och utskriven ur Migrationsverkets
mottagningssystem och inte i och med att eleven får
uppehållstillstånd och fullständigt svenskt personnummer.
Rutinbeskrivning för tillståndssökande saknas. Kommun som
tillhandahåller undervisning för tillståndssökande elever har
rätt till ersättning från Migrationsverket. Antalet asylsökande
2019 har kraftigt sjunkit och risken bedöms som liten.
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Processer/rutiner:

4.2.15 Representation

Risker Kontrollmoment Resultat

Missbruk och ej regelmässigt korrekt. Kontroll av att regler följs samt att orsak
och gäster finns noterat vid representation.

Större
avvikelse

Kommentar

Extern representation
Slag 7100: 5 stickprov. OK.
Slag 7101: 5 stickprov. 3 OK. 2 st. fel slag.

Intern representation
Slag 7110: 20 stickprov. 4 OK. 4 fel slag, 12 vem/varför.
Slag 7111: 20 stickprov. 1 OK. 19 saknar vem/varför. felaktiga
uppvaktningar.

Kommentar från utförare av kontrollmomentet
Dålig koll vad som gäller representation, särskilt vad avser den
interna. Rekommenderar genomgång av aktuella rutiner med
samtliga chefer.

Processer/rutiner:

4.2.16 Fristående förskolor

Risker Kontrollmoment Resultat

Felaktigt utbetalat månadsbidrag. Månadsbidraget överensstämmer med
barnets schematid och riktlinjer.

Mindre
avvikelse

Kommentar

Kontroll genomförd 11 februari 2020 av Marta Eriksson.

Stickprov utfördes för bidraget som betalades ut till förskolan
Slangbellan för mars 2019. Schematider saknade
datumhänvisning och kunde inte kontrolleras. Enligt
tidrapporten för mars 2019 fanns det 25 barn på förskolan.
Kontrollmomentet omfattade viktningen som beräknas utifrån
barnets ålder och antal timmar i verksamheten.
Det saknades ett (1) barn i ålder 0-2 år med vistelsetid 15,1-30
timmar/vecka i viktningstabellen. Det utbetalda beloppet blev
13.157 kr för lågt eftersom antalet barn faktiska barn blev 24
istället för 25 och driftbidraget per barn blev inte rätt viktat.
Rutinen behöver säkerställas när barn retroaktivt blir
folkbokförda i Lindesbergs kommun av Skatteverket.

4.3 Slutsatser av uppföljning

Från 2020 kommer internkontrollen att vara en del av verksamhetsberättelsen i enlighet med
den nya styrmodellen, vilket kommer att göra den till en mer naturlig del av kvalitetsarbetet i
barn- och utbildningsnämndens verksamhet.

Internkontrollen kommer att bygga på den av enhetscheferna utförda egenkontrollen. Detta
gör att kontrollmomenten i högre grad bygger på verksamhetsnära rutiner och processer.

Verksamhetsperspektivet kommer från 2020 attvara det huvudsakliga området för
internkontrollen i barn- och utbildningsnämnden. Kontrollmoment inom perspektiven
Personal och Ekonomi finns givetvis kvar, men kommer att utgå från identifierade risker i de
enheternas respektive grunduppdrag.
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5 Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen

5.1 Inledning

Intern kontroll är en viktig del av styrningen och utvecklingen av verksamheten. Intern
kontroll syftar ytterst till att säkerställa att kommunfullmäktiges beslut och fastställda mål
uppfylls, genom att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en
tillfredsställande intern kontroll, d.v.s. de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att
följande uppnås:

· Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

· Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten

· Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.

5.2 Sammanfattning av kontrollmiljön

Processer/rutiner Risker Kontrollmoment

Inköp Ramavtal för datortillbehör
följs inte på inköp

Kontroll av inköp för att se om
aktuella ramavtal för
datortillbehör följs

Rättssäker handläggning Bristande
handläggningsrutiner

Kontroll om högre instans
upphäver eller återvisar
nämndbeslut.

Effektiv livsmedelskontroll Livsmedelsanläggningar med
brister och avvikelser

Kontroll av nyregistrerade
livsmedelsanläggningar inom två
månader från registreringsdatum
alt. öppningsdatum

Att 90 % av uppföljning av
avvikelser görs i tid

Kompetens Brist i kompetensförsörjningen
så att tjänster inte tillsätts

Tillsättning av annonserade
tjänster.

Arbetsmiljö Arbetsmiljön försämras och
arbetsbelastningen ökar

Avstämning av resurs- och
behovsinventeringar.

Fakturering Förvaltningens avgiftsbeslut
faktureras inte.

Kontroll att fattade avgiftsbeslut
faktureras

5.3 Uppföljning och testning av internkontroll

Processer/rutiner:
5.3.1 Inköp

Risker Kontrollmoment Resultat

Ramavtal för datortillbehör följs inte på
inköp

Kontroll av inköp för att se om aktuella
ramavtal för datortillbehör följs

Ingen
avvikelse

Kommentar

Större delen inköpt frånföretag där vi har ramavtal (Atea).
Mycket liten del inköpt från Dustin, där det inte finns ramavtal.
Dock mkt liten summa, och det går bra att direktupphandla
därifrån enligt kommunens upphandlingsansvarige. I
fortsättningen kommer vi att göra beställningar via IT.
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Processer/rutiner:

5.3.2 Rättssäker handläggning

Risker Kontrollmoment Resultat

Bristande handläggningsrutiner Kontroll om högre instans upphäver eller
återvisar nämndbeslut.

Mindre
avvikelse

Kommentar

Under perioden har nämnden fått tillbaka 15 beslut från högre
instans, i ärenden där nämndens beslut har överklagats. 4 har
upphävts eller återförvisats och 1 har avvisats.

Processer/rutiner:

5.3.3 Effektiv livsmedelskontroll

Risker Kontrollmoment Resultat

Livsmedelsanläggningar med brister
och avvikelser

Kontroll av nyregistrerade
livsmedelsanläggningar inom två månader
från registreringsdatum alt.
öppningsdatum

Mindre
avvikelse

Kommentar

85% av anläggningarna har kontrollerats inom två månader från
öppnings-alternativt registreringsdatum. För 6 anläggningar
tog det längre tid innan en kontroll kunde utföras. Det beror på
svårigheter att boka inspektion på verksamheter med
begränsade öppettider.

Att 90% av uppföljning av avvikelser görs
i tid

Ingen
avvikelse

Kommentar

93% av de uppföljande kontrollerna har utförts i tid.
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Processer/rutiner:

5.3.4 Kompetens

Risker Kontrollmoment Resultat

Brist i kompetensförsörjningen så att
tjänster inte tillsätts

Tillsättning av annonserade tjänster. Ingen
avvikelse

Kommentar

Förvaltningen har rekryterat på alla enheter under året.
Personalomsättningen har varit stor framförallt på
miljökontoret, där en rekrytering misslyckades under våren.
Dock har rekryteringsläget under hösten sett bättre ut med fler
kvalificerade sökande.

Livsmedelsavdelning
På livsmedelsenheten har inga tjänster utannonserats under
året. På administrationen har en tjänst annonserats och tillsatts.

Mätningskontor
Mätningskontoret har haft en rekrytering och en
pensionsavgång under 2019. Annonsering och rekrytering av
GIS ingenjör gjordes under hösten 2019 med tillträde februari
2020. Mätningschefs pensionsavgång tillsätts inte pga
organisationsöversyn.

Stadsarkitektkontor
Stadsarkitektkontoret har haft en rekrytering under 2019 Det
var flera kvalificerade sökande och 5 stycket kallades på
intervju. Tjänsten tillsattes och tillträddes ca2 månader efter att
tidigare handläggare sluta

Miljökontor
Alla tjänster utom entillsatta.

Processer/rutiner:
5.3.5 Arbetsmiljö

Risker Kontrollmoment Resultat

Arbetsmiljön försämras och
arbetsbelastningen ökar

Avstämning av resurs-och
behovsinventeringar.

Mindre
avvikelse

Kommentar

Det som vi kan se är att det ofta blir ett glapp mellan att en
medarbetare slutar och att tjänsten tillträds. Detta blir ett
problem när många på samma enhet slutar samtidigt och
kvarvarande personal inte hinner med att täcka upp för de
resurser som för tillfället fattas. Dessutom kan inte hur många
nya medarbetare som helst skolas in samtidigt inom samma
arbetsområde, då det tar tid och energi från övriga medarbetare.
Detta gör också att effektiviteten hos gruppen minskar en
period.

Även långtidssjukskrivningar som inte tillsätts med vikarie
påverkar.

Över lag ser det dock bättre ut nu till årsskiftet än vid
delårsuppföljningen.

Förvaltningen arbetar just nu med att kompetensinventera
samtliga enheter. Vilket i förlängningen ska vara en grund till en
kompetensinventeringsplan.
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Risker Kontrollmoment Resultat

Livsmedelsenheten
Pålivsmedelsenheten stämmer tillgången till personal överens
med behoven enligt genomförd resurs-och behovsutredning. På
administrationen saknades cirka en halv tjänst under början av
året på grund av sjukfrånvaro. Detta har åtgärdats genom att ett
vikariat tillsatts under hösten. Även sjukfrånvaron har varit
lägre under hösten.

Mätningskontor
Mätningskontoret har inga vakanser utifrån befattningslistan.
Rekryterad GIS-ingenjör tillträder dock inte sin tjänst förrän i
februari 2020 vilket resulterat i underbemanning under hösten
2019.

Stadsarkitektkontor
Stadsarkitektkontoret har inga vakanser utifrån gällande
befattningslista.

Miljökontor
Vakanta tjänster, sjukskrivning. Alla tjänster utom en tillsatta.
Ny personal börjar under början på 2020.

Processer/rutiner:

5.3.6 Fakturering

Risker Kontrollmoment Resultat

Förvaltningens avgiftsbeslut faktureras
inte.

Kontroll att fattade avgiftsbeslut
faktureras

Mindre
avvikelse

Kommentar

Enhetscheferna gör löpande uppföljningar för att kontrollera att
debiteringar går ut. Mindre avvikelser har förekommit inom
enheten för livsmedelskontroll, samt inom bygglov. Antalet
avvikelser är färre än tidigare år. Alla avvikelser åtgärdas vid
upptäckt.

Chefsbyte för kart-och mätningsverksamheten har resulterat i
att uppföljning inte har kunnat genomföras pga bristande
rutiner kring hur debiteringar läggs upp samt vilka debiteringar
som ska följas upp.

5.4 Slutsatser av uppföljning

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen behöver arbeta aktivt med resurs- och
behovsutredning och kompetensinventering, för att kunna upprätta
kompetensutvecklingsplaner. Detta för att ligga mer i framkant vid kommande rekryteringar.

De risker som fortfarande riskklassats som betydande finns med i internkontrollen för 2020.

internkontrollen 2019.
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 Kanslienheten 
Ellinor Halldan 
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ellinor.halldan@lindesberg.se 
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Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 

Motion från Emil Wellander (M) om funktionsanpassade 

lekplatser 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 

 Motionen besvaras med att det finns en lekplats i Lindesberg som är 
delvis funktionsanpassad. 

 
Kommunstyrelsen uppmanar Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att ta 
med andemeningen i motionen vid framtagande av lekplatser i framtiden. 
  
Ärendebeskrivning 

Emil Wellander (M) har inkommit med en motion som föreslår att kommunen 
skapar en lekplats som är funktionsanpassad för barn med 
funktionsnedsättning. 

 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen inkom med yttrande den 14 juni 
2019 där det framgår att samhällsbyggnadsförbundet de senaste åren har 
byggt flera lekplatser med anpassning till olika funktionsvariationer och testat 
olika produkter. Förbundet kommer att fortsätta med detta utvecklingsarbete, 
att integrera lekmöjligheter för barn med funktionsvariation i lekplatserna, 
men att skapa en unik lekplats för barn med funktionsnedsättningar är inte 
aktuellt i dagsläget. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 21 oktober 2019 (KF §165/19) att bifalla 
motionen. 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen informerar kommunstyrelsen den 25 
februari 2020 om de anpassaningar som finns vid generationsparken i 
Lindesberg och de anpassningar som planeras framöver. 
 

Henrik Arenvang Ellinor Halldan 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

För kännedom: 

Emil Wellander (M) 

 



Hammock handikapgunga 
https://www.lappset.se/Produkter/Produktsok/OASIS-HAMMOCK/060400 

 
  
Woodwork rullstosgunga 
https://woodwork.se/produkt/hh1c01-005-rullstolsgunga/ 

 
Tress Gunga för rullstolsburna 
https://www.tress.com/sv-se/lekplats-sport-och-park/lekplats/gunga-for-rullstolsburna-
750028/?gclid=EAIaIQobChMIjuL00-mO5AIVCuWaCh2VxQOREAQYAiABEgIXHvD_BwE 



 
  

 
Richter 
https://www.richter-spielgeraete.de/produktsortiment/items/6.29110-rollstuhlfahrerschaukel-
wheelchair-swing.html  



 
 

https://shop.eibe.de/integrationsschaukel-564005024.html?c=0&number=564005024  

 

Für beaufsichtigte Bereiche. 



Anpassad för funktionsvariationer



Ålder, utvecklingssteg och olika kroppsstorlekar

Kraft, balans och motorik

Rörelseförmåga

Variationer av synen

Variationer av hörsel

Beteendevariationer

Normalvariationer Funktionsvariationer/





























Sand

Träflis

Gummiasfalt

- Svårt att få tag på i bra kvalité

- Ändlig resurs

- Mindre lämpligt för rullstol

+ bra vid vattenlek och sandlek

- Ev. stickor

+ bra vid vattenlek och sandlek

± Bättre för rullstol än sand

+ Förnybar resurs

+ Prisvärt

- Mycket dyrt

- Avfallsproblem, deponering

- Friktionsskador (brännsår, stukningar)

- Ingen lek med fallmaterialet

+ bra för rullstol



Gungor

Gungbräde



X



?



2007 Fellingbro badet

2007 Linde Lövstarakan ny klätterställning

2009 Frövi Prästryggen

2011 Fellingbro Idrottsvägen

2011 Frövi Vattentornet

2011 Guldsmedshyttan Herrgårdsparken

2012 Vedevåg Rumängsparken

2012 Stråssa

2013 Linde Lövstarakan ny linbana

2013 Linde Bondegatan

2013 Frövi Fröjevi

2015 Fellingbro Åviksvägen

2015 Storå Långåkersvägen

2015 Linde Musikvägen

2015/16 Gusselby

2015 Rockhammar badet

2016/17 Frövi Näsbygatan

2016 Öskevik

2017 Fellingbro Ängeby

2018 Linde Brodalen

2019 Linde Generationsparken

2019 Linde Skottbackarna

2019/20 Storå Hällaboda

2020 Ramsberg Ölsjöbadet



2007 Fellingbro badet

2007 Linde Lövstarakan ny klätterställning

2009 Frövi Prästryggen

2011 Fellingbro Idrottsvägen

2011 Frövi Vattentornet

2011 Guldsmedshyttan Herrgårdsparken

2012 Vedevåg Rumängsparken

2012 Stråssa

2013 Linde Lövstarakan ny linbana

2013 Linde Bondegatan

2013 Frövi Fröjevi

2015 Fellingbro Åviksvägen

2015 Storå Långåkersvägen

2015 Linde Musikvägen

2015/16 Gusselby

2015 Rockhammar badet

2016/17 Frövi Näsbygatan

2016 Öskevik

2017 Fellingbro Ängeby

2018 Linde Brodalen

2019 Linde Generationsparken

2019 Linde Skottbackarna

2019/20 Storå Hällaboda

2020 Ramsberg Ölsjöbadet



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 25 (39) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunfullmäktige 2019-10-21  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF §165/19   Dnr: KS 2019/68 

 

Svar på motion från Emil Wellander (M) om 

funktionsanpassade lekplatser 
 
Beslut 

 

Kommunfullmäktige bifaller motionen.  
 
Ärendebeskrivning 

 
Emil Wellander (M) har inkommit med en motion som föreslår 
att kommunen skapar en lekplats som är funktionsanpassad för 
barn med funktionsnedsättning. 

 

Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 
 
Motionen besvaras med yttrande från 
samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen daterat den 14 juni 
2019. 

 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Emil Wellander (M) föreslår att motionen ska bifallas.  
 
Irja Gustafsson (S) föreslår bifall till Emil Wellanders (M) förslag. 
 
Beslutsgång 

 
Ordförande föreslår att kommunstyrelsens förslag ställs mot 
Emil Wellanders (M) förslag, att motionen ska bifallas, och 
finner att kommunfullmäktige godkänner beslutsgången.  
 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Emil 
Wellanders (M) förslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt Emil Wellanders (M) förslag.  
 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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För kännedom 

Ekonomienheten 
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MOTION

Alla barn borde få kunna leka i kommunen!

Vi lever idag i ett samhälle som många skulle anse som öppet och accepterande. Man kan
därför ställa sig frågan varför det inte finns en enda tillgänglig lekplats, som är
funktionsanpassad för barn med särskilda behov.“Lekplatser är en social mötesplats för både
barn och vuxna. Forskning visar att leken fungerar avstressande och verkar positivt på hälsan
och det egna välbefinnandet skapar glädje. Leken är en viktig träning i social kompetens.
Samhällsbyggnad Bergslagen ansvarar för allmänna lekplatser i kommunen. Fastighetsägaren
ansvarar för lekplatser som ligger i anslutning till förskolor och skolor” (Lindesberg.se, 2019-
01-21).

Lindesbergs kommun har idag flera lekplatser. Lekplatserna finns på förskolor, och det finns
några allmänna. Det har även tillkommit nya lekplatser, t.ex den vid Brotorpsskolan. Det är
positivt att det byggs lekplatser, men det är negativt att inte alla barn kan leka där. Den
nybyggda lekplatsen på Brotorpsskolan är t.ex placerad nära Särskolan, men problemet är att
den inte är tillgänglig för alla barn som går på Särskolan. Det har även byggts en ny lekplats
vid Församlingshemmet. Är det verkligen sådana signaler vi vill skicka ut när vi bygger nytt,
att lekplatserna bara ska passa för några? Att bygga ut lekplatser är å ena sidan en ekonomisk
påfrestning, men det är en väl värd prioritering vi behöver göra.

Dock finns det några lekplatser som delvis är funktionsanpassade, exempelvis den vid
Kyrkbergets förskola. Problematiken är dock att den endast är tillgänglig på helger och
vardagar när förskolebarnen har gått hem, vilket gör att barnen som endast kan leka på
specifika lekplatser då får leka ensamma. Då barn med funktionsnedsättning oftast hinner
växa innan de kan utföra det som det ”lilla barnet” klarar av, så ställer det krav på bl.a.
gungornas utformning (högt sittande med balansskydd runtom, t.ex med sele/högt ryggstöd),
rutschkana bör vara bred och placerad i en slänt (ledsagare måste kunna åka med barnet och
kunna få upp barnet i rutschkanan utan att lyfta upp det 2-3 meter). En förutsättning för att
lekplatsen ska kunna vara funktionsanpassad är att den har gummerat underlag, så att
föräldrarna kan köra in rullstolen på lekplatsen, som det finns på Kyrkbergets förskola.

Funktionsanpassade lekställningar kan alla barn leka på, men på en icke funktionsanpassad
lekplats, kan inte alla barn leka på. Det borde vara en rättighet att alla barn har en lekplats att
leka på.

Jag yrkar därför att Kommunfullmäktige i Lindesberg ska besluta:
att skapa en lekplats som är funktionsanpassad för barn med funktionsnedsättning

Emil Wellander (M)
Lindesberg
2019-02-22
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Kommunstyrelsen 
 

Uppföljning och analys maj 2020 

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger 
månadsuppföljningen för maj 2020 till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

I årshjulet för planering och uppföljning så är det beslutat att det ska ske en enklare 

ekonomisk avstämning efter februari, maj, juli och augusti from 2020. Efter mars 

månad så ska det ske en uppföljning med en prognos, men utifrån rådande 

omständigheter gällande Corona och de konsekvenser som det innebär, så finns det 

ingen prognos med efter april månad. Det är svårt att veta hur ekonomin kommer 

att påverkas genom exempelvis sjukfrånvaro, skatteintäkter, statliga medel m.m. 

Efter fem månader så visar kommunens verksamheter på ett underskott mot budget 

med 6,9 Mnkr, och finansen (skatter, bidrag med mera) visar på ett överskott med 

42,1 Mnkr mot budget. Finansen överskott beror främst på att budgeten  nya löner 

för år 2020 inte är utfördelade för alla fack ännu, då löneförhandlingar är flyttat till 

hösten. Totalt är det ett överskott mot budget med 35,2 Mnkr. Prognosen är -0,7 

Mnkr på helåret. 

Henrik Arenvang Anette Persson 
Kommundirektör Controller 

För kännedom: 

Alla nämnder och förvaltningar 

Bilagor: 

Uppföljning och analys maj 2020 
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1 Omvärldsbevakning 

2 Verksamhetsuppföljning 

2.1 Befolkning 

 

Befolkningen har minskat med 24 personer under de fyra första månaderna 
2020.Födelseöverskottet är -14 personer efter fyra månader, invandringsöverskottet är + 6 
samt inrikesflyttningsöverskottet är - 19. Jämfört med samma period föregående år så var 
födelseöverskottet - 10 personer, invandringsöverskottet var +54 personer och 
inrikesflyttningsöverskottet - 42 personer, Totalt var det en ökning med tre personer per sista 
februari 2019. 
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2.2 Arbetslöshet Lindesbergs kommun 

Antalet nyinskrivna sökande började öka under vecka 14 med en topp vecka 17. Vecka 22 så 
är nivån i antal nyinskrivna sökande dubbelt jämfört med samma vecka år 2019.Snittet/vecka 
fram till och med vecka 22 är 25 personer. 
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2.3 Sjukfrånvaro 

 

Sjukfrånvaron (ackumulerat) januari- maj per förvaltning. Jämfört med samma period 
föregående år så är sjukfrånvaron högre på alla förvaltningar förutom på 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Den största skillnaden mellan 2019 och 2020 finns inom 
socialförvaltningen, där var sjukfrånvaron 6,11 procent 2019 och var 8,83 procent 2020. 
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2.4 Ekonomiskt bistånd 

Ekonomiskt bistånds avvikelse är -3,0 Mnkr och prognos för helåret är -6,6 Mnkr. 
Försörjningsstödet per sista maj är högre än föregående år samtidigt som intäkterna 
fortsätter att minska. Det beror på att en allt mindre del består av flyktingförsörjningsstöd 
som helt ersätts med intäkter. Ökningen av kostnaderna har setts i hela landet sedan sista 
kvartalet 2019 enligt SKR där omstruktureringen av Arbetsförmedlingen och nivån på deras 
ersättningar anges som en av orsakerna. Hur pandemin kommer att påverka Lindesbergs 
kommun är svårt att säga, men trendmässigt kan man räkna med att när arbetslösheten ökar i 
riket ökar den även i Lindesberg. Inom försörjningsstöd kodar man ärendena så att det går att 
följa vilka som är orsakade av Covid-19. Hittills rör det sig om 10 ärenden under april-maj 
som tillsammans har fått utbetalningar för knappt 100 tkr. Totalt sett har inte antalet ärendet 
ökat. Föregående år var avvikelsen -2,1 Mnkr vilket innebär en 0,9 Mnkr högre avvikelse, 
således är effekten av Covid-19 endast 11 % av förklaringen. Prognosen för försörjningsstödet 
är föregående års utfall uppräknat med den procentuella kostnadsökningen mellan 2020 och 
2019. I och med att det inte finns utrymme i ramarna att räkna upp budgeten i enlighet med 
riksnormen kan drygt 0,5 Mnkr av ökningen på helår förklaras av generella kostnadsökningar 
i samhället. 

Per 31/5 
Exklusive intäkter 
(Mnkr) 

Inklusive intäkter 
(Mnkr) 

Andel som ersätts med 
intäkter 

2020 13,0 11,6 10% 

2019 12,4 10,3 16% 

2018 13,2 9,5 28% 

2017 11,6 9,2 21% 

2016 11,6 9,3 20% 

  

2.5 Schablonersättning och mottagande 

 

Antalet personer som Lindesbergs kommun har mottagit under de fem första månaderna år 
2020 är på samma nivå jämfört med samma period 2019. 
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3 Ekonomisk uppföljning i Mnkr 

3.1 Drift totalt kommunen  

Nämnd/förvaltning Nettokostnad 
Budget 

jan-
maj 

Budget-
avvikelse 

jan- maj 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Budget-
avvikelse 

helår 

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

Kommunstyrelsen 101,5 106,4 4,7 254,6 252,7 -1,9 

varav Tillväxt 41,8 41,2 -0,6 99,3 96,4 -2,9 

varav Stöd och Strategi 26,7 32,2 5,5 76,1 77,1 1,0 

varav VA/Renhållning ´-0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 

varav 
Överförmyndarverksamhet 

1,0 1,4 0,4 3,4 3,4 0,0 

varav 
Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen 

20,0 19,1 -0,9 45,9 45,9 0,0 

varav Räddnings- och 
säkerhetsverksamhet 

12,3 12,5 0,2 29,9 29,9 0,0 

Barn- och 
utbildningsnämnd 

268,4 264,5 -3,9 648,0 634,8 -13,2 

Socialnämnd 225,1 215,5 -9,6 549,7 533,1 -16,6 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen 

4,2 5,7 1,5 14,3 14,0 -0,3 

Totalt 599,4 592,5 -6,9 1 467,5 1 435,5 -32,0 

Finansiering -640,0 -597,9 42,1 -1 466,8 -1 437,8 29,0 

Resultat 40,6 5,4 35,2 -0,7 2,3 -3,0 
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3.2 Investeringar totalt kommunen 

Nämnd/förvaltning Utgift Prognos helår Budget 2020 Budgetavvikelse 

Kommunstyrelsen 8,2 68,9 111,6 42,7 

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

varav Tillväxt 4,0 14,6 48,3 33,7 

varav Stöd och strategi 0,0 0,5 0,5 0,0 

varav VA/Renhållning 2,9 39,9 41,5 1,6 

varav 
Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen 

1,3 12,9 20,3 7,4 

Barn- och 
utbildningsnämnd 

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

Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen 

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

Socialnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totalt 8,3 73,9 121,7 47,8 

Tillväxtförvaltningens stor avvikelse beror på att projekten Frövi verksamhetsområde samt 
Bangården Frövi inte kommer att slutföras samt att villaområde Lindesberg är överklagat och 
arbete pågår med ny detaljplan. 

Den stora avvikelsen för Samhällsbyggnadsförbundet  avser renovering av broar och det är 
Gröna bron där har arbete påbörjats och kontakt och även en kontakt med länsstyrelsen. 

Barn och utbildningsförvaltningens  avvikelse beror på att inte nybyggnation av skolan är 
klar. 

3.3 Tillväxtutskottet 

Drift 

Verksamhet Nettokostnad 
Budget 

jan-maj 

Budget-
avvikelse 

jan-maj 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Budget-
avvikelse 

helår 

Administration 2,4 2,5 0,1 5,9 6,1 0,2 

Näringslivsenhet
en 

12,6 13,8 1,2 32,2 32,2 0,0 

Bidrag 3,8 4,1 0,3 6,9 6,9 0,0 

Färdtjänst 3,5 3,1 -0,4 8,2 7,4 -0,5 

Kulturenheten 6,2 6,4 0,2 16,0 15,3 -0,7 

Utbildningsenhet
en 

9,9 8,1 -1,8 20,5 19,0 -1,5 

Arbetsmarknads
enheten 

3,2 3,2 0,0 8,8 8,8 0,0 

Caféverksamhet 0,2 0,0 -0,2 0,4 0,0 -0,4 

Totalt 41,8 41,2 -0,6 98,9 95,7 -2,9 

Tillväxtförvaltningen redovisar under perioden januari till och med maj en negativ avvikelse 
på 0,6 mnkr och helårsprognosen är -2,9 Mnkr. 
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Den positiva avvikelsen på 1,2 Mnkr för näringslivsenheten avser  mark- och exploatering 
men det finns  planer och kostnader som ännu inte är slutförda  och prognosen är att de 
kommer att bli ett +- 0  resultat på helåret. 

Färdtjänst redovisar en negativ avvikelse på 0,4 Mnkr vilket dels beror på den ökade 
grundavgiften på 0,4 Mnkr per år i jämförelse med tidigare år. Det beror även på att avgiften 
för färdtjänstresorna är högre på grund av chartrade fordon. Charter innebär att ett fordon 
har betalt 70% av sitt avtalspris när den står still utan att ha några kunder, när sedan fordonet 
får uppdrag så får den resterande 30% av det avtalade priset. På grund av de rådande 
omständigheterna gällande covid-19 är det svårt att avgöra hur resterande månaderna 
kommer att se ut. 

Kulturenheten har under 2020 en besparing på 1,0 mnkr som inte kommer att ge en 
helårseffekt under året, så prognosen är -0,7 Mnkr. 

Utbildningsenhetens underskott beror till största del på minskade intäkter gällande 
teknikcollage samt svenska för invandrare (sfi) men även viss del gällande yrkeshögskolan. 
Teknikcollage har ett underskott vad gäller intäkter, detta på grund av att arbetsförmedlingen 
inte längre upphandlar arbetsmarknadsutbildning inom vårt område, det är ca 1,3 Mnkr. 
Prognosen är -1,5 Mnkr på helåret. 

Caféets avvikelse beror på att det inte finns någon budget för verksamheten på grund av 
besparing. Försäljning har genererat i viss intäkt men inte i samma utsträckning då caféet är 
stängd när vuxenutbildningen på grund av Covid-19 bedrivs via distansundervisning. 
Prognosen är -0,4 Mnkr. 

Investeringar 

Investeringsprojekt Utgift Prognos helår Budget 2020 
Budgetavvikelse 

helår 

Bussangöring 
Brotorpsskolan 

2,7 6,5 1,7 -4,8 

Vändplan 
Guldsmedshyttan 

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

Exploatering industrimark 
Frövi 

0,7 3,0 17,5 14,5 

Nytt villaområde 
Lindesberg 

0,1 0,0 10,0 10,0 

Frövi bangård 0,0 0,0 13,0 13,0 

Båtramp Lindesberg 0,0 0,0 1,0 1,0 

Teknikcollege 
industrirobot 

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

Lindesjön runt 0,0 0,4 0,4 0,0 

Totalt 4,0 14,6 48,3 33,7 

Bussangöring Brotorpsskolan kommer att färdigställas redan under 2020 därav underskottet, 
det innebär att ingen budget behövs under 2021. 

Exploateringsområde Frövi  och Frövi bangård.där har avsiktsförklaringen gällande järnväg 
antagits i kommunfullmäktige 8/6-2020, så processen har påbörjats. 

Nytt villaområde Lindesberg där  är ärendet överklagat och processen pågår med ny 
detaljplan.Båtramp Lindesberg kommer inte att slutföras under 2020 då ett helhets arbete 
pågår gällande båtplatser mm. 



  

Kommunstyrelse, Månadsuppföljning 11(22) 

  

3.4 Stöd och strategi 

Drift 

Verksamhet Nettokostnad 
Budget 

jan-
maj 

Budget-
avvikelse jan-

maj 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Budget-
avvikelse helår 

Kommunledning 1,5 1,8 0,3 4,2 4,4 0,2 

Politisk verksamhet 2,6 4,5 1,9 10,5 10,5 0,0 

Ekonomistyrning 0,8 0,9 0,1 2,3 2,3 0,0 

Kanslienhet 4,6 5,0 0,4 12,1 12,1 0,0 

Personalenhet 4,1 4,4 0,3 10,3 10,6 0,3 

Ekonomienhet 2,3 2,6 0,3 5,9 6,0 0,1 

Övrig verksamhet, 
ekonomi 

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

IT-teleenhet 7,5 8,7 1,2 20,8 20,8 0,0 

Övrig verksamhet , 
personal 

1,4 1,4 0,0 3,2 3,2 0,0 

Personalbefrämjande 
verksamhet 

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

Måltidsverksamhet -0,5 0,1 0,6 0,4 0,4 0,0 

Totalt 26,7 32,2 5,5 76,1 77,1 1,0 

Överskottet under politisk verksamhet beror på att kommunstyrelsen har en årsbudget på 5 
Mnkr för projekt dessa medel är ej nyttjande ännu. Prognosen är att alla medel kommer att 
förbrukas under året till olika projekt som har beslutats samt sommargåvan till personalen. 

IT-telenhetens överskott beror på att vissa kostnader inte kommit ännu såsom inköp av 
datorer och utrustning. Prognosen är att inköpen kommer under  hösten. 

Det prognostiserade överskottet på personalenheten beror på att medel för fortbildning inte 
nyttjas samt mindre lönekostnader. 

Investeringar 

Investeringsprojekt Utgift Prognos helår Budget 2020 
Budgetavvikelse 

helår 

Till 
kommunstyrelsens 
förfogande 

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

E-tjänster 0,0 0,2 0,2 0,0 

Utrustning måltid 0,0 0,3 0,3 0,0 

Totalt 0,0 1,5 1,5 0,0 
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3.5 VA/Renhållning 

Drift 

VA/Renhållning Nettokostnad 
Budget 

jan-maj 
Budgetavvikelse 

jan-maj 
Prognos 

helår 
Budget 

helår 
Budgetavvikelse 

helår 

Vatten- och 
avlopp 

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

Renhållning 0,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 

Totalt -0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 

       

Investeringar 

VA/Renhållning Utgift Prognos helår Budget 2020 
Budgetavvikelse 

helår 

Mindre 
ledningsarbeten 

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

Ledning 
Lindesberg-Nora 

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

Minireningsverk 
Öskevik-
Mårdshyttan 

1,0 4,9 4,9 0,0 

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

Gamla Viby 0,0 2,1 2,1 0,0 

Överföring ledning 
Vasselhyttan-Löa 

0,0 4,5 6,5 2,0 

Reningsverk 
Lindesberg 

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

Mindre Va-
anläggningar 

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

Pumpstation 
Prästbron 

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

Gusselby 
verksamhetsområde 

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

Projekt dagvatten 
Kristinavägen 

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

Folkestorp 1,9 1,9 1,5 -0,4 

Totalt 2,9 39,9 41,5 1,6 

Överföringsledning Vasselhyttan-Löa är försenat pga. markägarfrågor. 
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3.6 Barn- och utbildningsnämnd 

Drift 

Barn- och 
utbildnings-
förvaltning 

Nettokostnad 
Budget 

jan-maj 
Budgetavvikelse 

jan- maj 
Prognos 

helår 
Budget 

helår 
Budgetavvikelse 

helår 

Grundskola 102,0 100,6 -1,4 244,8 243,3 -1,5 

Förskola 61,7 62,6 0,9 151,4 150,9 -0,5 

Gymnasieskola 57,4 53,2 -4,2 138,5 128,5 -10,0 

Fritidshem 10,7 12,0 1,3 28,2 28,7 0,5 

Central 
verksamhet 

17,4 17,0 -0,5 37,2 36,7 -0,5 

Särskola 5,9 6,0 0,1 14,9 14,6 -0,3 

Kulturskola 3,3 3,9 0,7 9,2 9,5 0,3 

Förskoleklass 7,2 6,9 -0,3 16,5 16,5 0,0 

Gymnasiesärskola 2,5 1,9 -0,6 6,0 ,8 -1,2 

Fritidsgård 0,3 0,5 0,2 1,3 1,3 0,0 

Totalt 268,4 264,6 -3,9 648,0 634,8 -13,2 

Barn- och utbildningsnämndens ekonomi pekar på ett resultat för 2020 på -13,2 Mnkr, vilket 
motsvarar -2,1 % mot budget. Resultatet innehåller många delfaktorer och stor osäkerhet 
finns på både årets kostnader och intäkter. Störst osäkerhetsfaktor finns på alla delar som 
handlar om Coronaeffekter. 

Den samlade årsprognosen från verksamheterna visar att de 3 största verksamheterna 
grundskola, förskola och gymnasieskola har ett underskott 2020. 

Grundskola -1,5 Mnkr Som en följd av att verksamheten växt med ökat elevantal under flera 
år utan tillskott av medel för undervisning aviseras ett underskott med -1,5 Mnkr. Det är ett 
bättre resultat än tidigare befarat som kan förklaras med 3 delar. Först handlar det om statlig 
kompensation för dels Covid-19 och dels statsbidrag. Denna del är extra känslig ur 
prognossynpunkt då små avvikelser slår direkt på resultatet. Men utifrån de uppgifter som 
finns vid månadsstängning maj, mildrar detta ett större underskott än vid årets början. För 
det andra handlar det om att underskottet på -2,9 Mnkr för skolmåltider 2020 förväntas 
minska till det bättre i och med färre antal portioner under Covid-19. Den tredje delen består 
av tillskott av budget för färdigställande av Brotorpsskolan och Lindbackaskolan. Den mildrar 
underskottet under 2020, men kan inte hjälpa verksamheten kommande år. 

Förskola -0,5 Mnkr Prognosen bygger på ett barnantal i egen regi till hösten sjunker med 
ca 80 barn jämfört med maj då 1 105 barn var inskrivna i egen kommunal regi. Vilket 
motsvarar ungefär 2019 då barnantalet varierar under året. Resursfördelning sker månadsvis 
och inom förskola finns inga marginaler för ett förändrat barnantal. Under våren har justering 
av resursfördelning till rektorer skett som mildrar befarat underskott. Med vikarietillsättning 
i och med Covid-19 och sjuklönekompensation från staten förväntas resultatet bli -0,5 Mnkr. 
Minskade måltidskostnader är en del som ligger till grund för prognosen och vidare finns inte 
semesterlöneskuld till personal med i resultatet på +0,9 vid månadsskiftet maj. Våren 2020 
ger lägre kostnader i och med förändrad verksamhet och sjuklönekompensation. Detta har 
mildrat ett större underskott än -0,5 Mnkr och det förklaras med det ökade barnantalet 
tidigare år som saknar finansiering. 
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Gymnasieskola helårsprognos 2020: -10,0 Mnkr Gymnasieskolans avvikelse per sista maj 
blev -4,2 Mnkr, vilket huvudsakligen förklaras av minskade asylintäkter samt ej genomförda 
besparingar inför 2020. Coronapandemin påverkar i hög grad verksamheten inom 
gymnasieskolan. Distansundervisningen som bedrivs från mitten av mars har krävt en snabb 
omställning men övergången har gått bra med hjälp av fungerande tekniska lösningar. Både 
måltidskostnaderna och lokalvårdskostnaderna i år kommer att bli lägre än förra året. 
Elevhemmet tappar samtidigt hyresintäkter och försäljningen inom de yrkesförberedande 
programmen har minskat kraftigt. Det är svårt i dagsläget med säkerhet säga hur de 
ekonomiska följderna av Corona krisen blir. 

Vid månadsavstämning per sista maj aviserar även dessa verksamheter svårigheter i 
ekonomin: 

Central verksamhet -0,5 Mnkr Inom denna verksamhet finns gemensamma delar som 
arbetar mot samtliga skolformer inom Barn- och utbildning. Förvaltningskontor, IT-
samordning och Barn- och utbildningsnämnden. IT-kostnaderna för 2020 indikerar ett större 
underskott än -0,5 Mnkr men samtidigt finns mildrande kostnader i övriga delar i och med 
Covid-19. 

Särskola helårsprognos: -0,3 Mnkr Grundsärskolan redovisar en positiv avvikelse på 0,1 
Mnkr per sista maj och prognosen för hela året är -0,3 Mnkr. Anledningen är ökade kostnader 
för anpassad skolskjuts, vilket beror på ett nytt trafikavtal samt ökat antal resor. 

Gymnasiesärskola helårsprognos: -1,2 Mnkr Gymnasiesärskolans avvikelse per sista maj 
uppgår till -0,6 Mnkr. Orsaken till den negativa avvikelsen är högre undervisningskostnader 
än budgeterat, vilket beror på ökat antal elever och ökat antal inköpta lärartjänster från 
Lindeskolans yrkesprogram. Det är osäkert om organisationen klarar av att bemöta 
verksamhetens behov när höstterminen startat. Mycket beror på elevantal och deras behov av 
stöd samt omfattningen av ämneslärare från Lindeskolan. Även inom gymnasiesärskolan ser 
vi ökade kostnader för anpassad skolskjuts, vilket beror på ett nytt trafikavtal. Prognosen för 
gymnasiesärskolan är -1,2 Mnkr vid årets slut. 

Övriga verksamheter prognostiserar inga eller mindre avvikelser mot årets budget. 

Kulturskola helårsprognos: +0,3 Mnkr Kulturskolan har en positiv avvikelse på +0,7 Mnkr 
per sista maj. Förklaringen är lägre personalkostnader på grund av föräldraledighet och 
partiella tjänstledigheter under vårterminen. Kostnader för förbrukningsinventarier blev 
lägre än budgeterat men förväntas att öka under höstterminen. Vårterminens intäkter för den 
frivilliga delen blev högre än budgeterat och höstterminens utfall ser vi först vid fakturering i 
oktober. Helårsprognosen är +0,3 Mnkr. 

Barn- och utbildningsförvaltningens arbete med ekonomi har 3 prioriterade områden: 

 Ekonomi i balans Alla budgetansvarig genomgår en 3-stegs utbildning i ekonomiarbete 
pågår med att anpassa kostnadskostymen utifrån de förutsättningar som råder. Underskott 
beror delvis på att genomförda besparingar börjar ge effekt men får inte helårseffekt 2020 

Ordning och reda Bokföring på aktuell månad är en del som förbättrats under våren 2020. 
Semesterlöneskuld, måltidsavstämning och sjuklöneersättning för maj finns inte med per 
sista maj. Leverantörer som ännu ej skickat faktura på levererade varor och tjänster finns 
fortfarande och gör redovisningen baktung mot hösten. Köp och sälj av huvudverksamhet, 
förskola och skola exempelvis, är periodiserad i högre grad men kan utvecklas vidare för mer 
skarp bokföring i ekonomisystemet. Bättre digitala verktyg för budget och prognos infördes 
2019 och ger ett effektivare administrativt arbete. 
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Tillit Den nya styrmodellens utgångspunkt är tillit. Det ökade samarbetet detta kräver för en 
budget i balans totalt sett där ofinansierade kostnader finns, är en utmaning. Tillitsbegreppet 
gäller i hela organisationen och i alla beslutsled. Förutom samarbete är tidig kommunikation 
och budgetbeslut en framgångsfaktor. Kontinuerliga budgetmöten, avstämningar och 
information har förbättrats under våren samtidigt som förväntade försenade beslut skapar 
osäkerhet framåt. 

Investeringar 

Investeringsprojekt Utgift Prognos helår Budget 2020 
Budgetavvikelse 

helår 

Inventarier 
Lindbackaskolan 

0,0 0,0 4,0 4,0 

Inventarier 
Brotorpsskolan 

0,0 2,5 3,5 1,0 

Inventarier grundskolan 0,1 1,0 1,0 0,0 

Undervisningsinventarier 
gymnasieskolan 

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

Totalt 0,1 4,5 9,5 5,0 

     

Upparbetningsgraden för Barn- och utbildningsnämndens investeringar förväntas bli lägre än 
beslutad budget 9,5 Mnkr. 

Flera av projekten är pågående projekt över perioden 2020-2022. Färdigställande av 
grundskolorna Brotorpsskolan och Lindbackaskolan pågår med ny- och ombyggnation men är 
inte klara att utrusta för undervisning. 

4,0 Mnkr av årets budget är överfört från föregående års investeringsbudget. Av årets totala 
investeringsutrymme i Barn- och utbildningsnämnden förväntas 5,0 Mnkr belasta år 2021. 

3.7 Socialnämnd 

Socialförvaltningen Nettokostnad 
Budget 

jan-maj 

Budget-
avvikelse 

 jan-maj 

Progno
s helår 

Budget 
helår 

Budget-
avvikelse 

helår 

Administration 10,7 11,7 1,0 26,1 28,0 1,9 

Funktionsstöd 56,0 57,0 1,0 141,7 140,5 -1,2 

Individ- och familj 41,7 36,6 -5,1 99,6 87,6 -12,0 

Vård och omsorg 116,7 110,2 -6,5 282,5 277,0 -5,5 

Totalt 225,1 215,5 -9,6 549,9 533,1 -16,8 

Socialförvaltningens avvikelse per sista maj uppgår till -9,6 Mnkr (-6,6 Mnkr), jmf med 
föregående år -7,6 Mnkr. Prognos för helåret -16,8 Mnkr eller -3,2 %. 

En del av Socialförvaltningens kostnader så som sjuklöner perioden april-juli samt 
merkostnader för personal, skyddsutrustning, provtagning, omorganisering, 
informationsspridning och materialkostnader med anledning av Covid-19 beräknas att 
ersättas av staten (enl. förordning 2020:193). Sjuklönen ges full täckning med en månads 
fördröjning medan de merkostnaderna omfattas av ett ansökningsförfarande. Ett justerat 
utfall kommer därför att stå inom parentes i hela den ekonomiska redovisningen för maj 
där siffran inom parentes är exklusive kostnaden för sjuklön i maj.  
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De kostnader som ges ersättning för efter ansökan beräknas med en viss osäkerhet och beräknas bara till 
50 % då direktivet från Regeringen till Socialstyrelsen inte är helt tydligt behövs mer information. Ansökans 
utformning publiceras efter sommaren och ansökningsperioden öppnar 1/10, beslut väntas i december. Totalt 
har det hittills bokförts kostnader på 2,7 Mnkr märkta med Covid-19.  Prognosen bygger även på en rad 
antaganden som kan komma att ändras utifrån förutsättningarna för pandemin såväl som det ekonomiska 
stödet från staten. Varje prognos kompletteras med vilka antaganden som gjorts. Observera att prognosen 
bygger på ett mer osäkert scenario än vanligtvis. Felmarginalen i prognosen beräknas till +/-5 Mnkr. 

 

I diagrammet ovan visas utvecklingen av övertid, fyllnadstid, semesterlön och sjuklön för hela 
förvaltningen. Då dessa kostnader faller ut med en månads eftersläpning är det april och maj 
som speglar konsekvenserna av Covid-19. 

Administrationen har en positiv avvikelse med 1,3 Mnkr och prognos för helåret är 1,9 
Mnkr. Den positiva avvikelsen beror på vakant chefstjänst samt positiv avvikelse på övriga 
kostnader. 

Funktionsstöd har en avvikelse med 1,0 Mnkr (1,8 Mnkr) jmf föregående år -3,1 Mnkr. 
Prognos för helår är -1,0 Mnkr. 

Gruppboendena har en negativ avvikelse med -1,2 Mnkr (-0,8 Mnkr) föregående år var den -
1,9 Mnkr. Prognos för helåret är -1,9 Mnkr och bygger på att ersättning ges för 
sjuklönekostnaderna för april-juli och att de merkostnader som varit hittills för Covid-19 
ersätts till 50 %. Björkstugan klarar sin besparing tack vare den tillfälliga stängningen som 
genomfördes för att minska smittspridningen. 

Personlig assistans har en avvikelse med 1,5 Mnkr (1,7 Mnkr) och prognos för helåret är 1,5 
Mnkr. Den positiva avvikelsen beror på avslutade ärenden. Prognosen bygger på att 
ersättning för sjuklön april-juli samt merkostnader för Covid-19 betalas ut. 

Externa placeringar vuxna har en avvikelse med -0,3 Mnkr och en prognos för helåret på -1,2 
Mnkr. Avvikelsen beror på en placering utöver budget från och med mars som kostar 4 
500kr/dygn. 

Individ och familj har en negativ avvikelse med -5,1 Mnkr (-5,0 Mnkr) jmf med föregående år 
0,8 Mnkr. Prognos för helåret är -12,0 Mnkr. Föregående år hade IFO flera verksamheter med 
positiva avvikelser på grund av vakanser samt höga intäkter för EKB vilket gör att det är stor 
skillnad på avvikelsen i år jämfört med 2019. 

HVB vuxna har en negativ avvikelse med -2,0 Mnkr och prognos är -3,5 Mnkr.  Det har varit 3 
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SiS-placeringar med en dygnskostnad av 4 650 kr per dygn men de är nu avslutade. Under 
slutet av förra året var det en trend med ökade kostnader som fortsatt in i 2020. 

Familjehem har en negativ avvikelse med -0,8 Mnkr och prognos för helåret är -1,8 Mnkr. Det 
beror på att det i snitt varit 2 konsulentstödda placeringar pågående och under resten av året 
beräknas de fortgå. Tidigare år har familjehem kunnat hålla budget genom att minimera 
användandet av konsulentstödda och istället använda sig av egna familjehem. Det är dock inte 
möjligt just nu då individens behov styr. 

HVB barn har en negativ avvikelse med -1,0 Mnkr och prognos för helåret är -1,1 Mnkr. Även 
inom HVB barn har det varit höga kostnader sedan slutet av föregående år som fortsatt in i 
2020. Det är dock tre SiS-placeringar som kostar 6 900 kr/dygn som avslutats under våren. 

Vård och omsorg har en negativ avvikelse med -6,4 Mnkr (4,7 Mnkr) jmf med föregående år -
5,9 Mnkr. Prognos för helåret är -5,5 Mnkr. Prognosen för vård och omsorg karaktäriseras av 
särskild osäkerhet då pandemins påverkan snabbt kan få stora konsekvenser samt att det är 
svårt att veta hur ersättningarna utformas samt vad som definieras som merkostnader. Det är 
också svårt att veta om en vårdskuld byggs upp inför framtiden då många äldre i nuläget 
undviker att träffa människor. 

Sjukvården har en avvikelse med 0,3 Mnkr (0,5 Mnkr) och prognos -0,7 Mnkr. Den negativa 
prognosen beror på 25 % tjänst utöver budget samt vikariekostnader under sommaren. 
Prognosen utgår från att sjuklönekostnaderna ersätts under april-juli samt att 50 % av 
merkostnader för Covid-19 ersätts, hittills har det mest varit materialkostnaderna som ökat. 

Särskilt boende och demens har tillsammans en negativ avvikelse med -2,6 Mnkr (-1,6 Mnkr), 
jämfört med föregående år -2,5 Mnkr. Hittills har således ingen större skillnad setts i 
förhållande till tidigare år i och med att semesterlönekostnaderna minskat medan sjuklönen 
(som ersätts från staten) ökat och timvikariekostnaderna är på samma nivå innebär det ingen 
kostnadsökning. En del av timvikariekostnaderna beräknas dessutom ersättas av staten som 
merkostnader. Prognos för helåret blir då -0,6 Mnkr, men den är beroende av antagandet att 
kostnader kommer att ersättas. Även det faktum att semester skjuts på framtiden kan komma 
att innebära ökade vikariekostnader framöver, antingen i år eller kommande år. 

Hemtjänsten har en avvikelse med -3,7 Mnkr (-3,1 Mnkr) jmf med föregående år -4,6 Mnkr. 
Hemtjänsten har jämfört med föregående år ett minskat antal beviljade timmar i kransorterna 
medan centralortens timmar fortsätter att öka. 2019 hade hemtjänsten höga kostnader under 
början av året innan effekten av förändringarna sm gjordes i de centrala grupperna började 
synas. I år är kostnaderna för timvikarier betydligt lägre medan sjuklönen ökat och 
semesterlönen minskat. Prognos för helåret är -4,2 Mnkr. Prognosen baseras på att ersättning 
lämnas för sjuklönen april-juli samt att 50 % av merkostnaderna ersätts. Även det faktum att 
semester skjuts på framtiden kan komma att innebära ökade vikariekostnader framöver, 
antingen i år eller kommande år. 

Korttids har en avvikelse med -0,7 Mnkr jmf med föregående år 0,3 Mnkr. Beläggningen på 
korttids är högre än 2019 och det har även varit behov av extra resurs utifrån de enskildas 
behov. I prognosen antas beläggningen vara fortsättningsvis hög samt att ersättning ges för 
sjuklönekostnaderna för april-juli och att 50 % av merkostnaderna ersätts. Prognos för helår -
1,1  Mnkr. 
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3.8 Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 

Verksamhet 
Nettokostna

d 

Budge
t jan-

maj 

Budgetavvikel
se jan- maj 

Progno
s helår 

Budge
t helår 

Budgetavvikel
se helår 

Stab 2,3 2,5 0,2 5,9 5,9 0,0 

Stadsbyggnadskontor 0,4 0,7 0,3 1,8 1,8 0,0 

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

Nämnd/förvaltningsledni
ng 

0,2 0,3 0,1 0,8 0,8 0,0 

Totalt  gemensamt 2,9 4,5 1,6 11,3 11,3 0,0 

Bostadsanpassning 
Lindesberg 

1,3 1,1 -0,2 3,0 2,7 -0,3 

Energirådgivning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Mark- och exploatering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totalt nämnd 4,2 5,7 1,5 14,3 14,0 -0,3 

Nämnden redovisar överskott på alla enheter, den största andelen beror framförallt på 
vakanser av miljöinspektörer. Efter sommaren bör alla tjänster vara bemannade igen och 
ekonomin därmed stabiliseras. Dessutom börjar effekterna av den nya bygglovstaxan synas 
och det verkar som att den är i bättre balans, vilket möjliggör förstärkning inom området för 
att kunna höja kvaliteten. I övrigt har all kompetensutveckling i princip avstannat på grund av 
det rådande läget, vilket naturligtvis också medför en del till överskottet. 

Det finns en del åtgärder i verksamhetens som behöver vidtas för att förbereda en eventuell 
flytt till nya lokaler, exempelvis behöver stora delar av arkivet digitaliseras och/eller 
överföras till lantmäteriet. Dessutom fortsätter digitaliseringen brett över hela förvaltningen, 
vilket medför kostnader. Utöver detta sker förstärkningar och justeringar för att höja 
kvaliteten och effektiviteten, så totalt sett på årsbasis är prognosen 0 för 2020. 

Bostadsanpassningen fortsätter redovisa underskott, men budgeten för verksamheten har 
inte blivit justerad under många år och heller inte indexuppräknad utifrån kostnadsökningar. 
Budgeten för bostadsanpassningar för Lindesbergs kommun borde ses över till 2021 och 
implementera en indexuppräkning, utifrån lämpligt indextal. 

I stort rullar verksamheten på som vanligt. Förvaltningen har gjort en stor omställning till 
distansarbete under våren, och lagt mycket krut på att digitalisera vårt arbetssätt. De flesta av 
medarbetarna arbetar hemifrån, och kommer in till kontoret någon eller några dagar i veckan. 
Detta har gett administrationen en framträdande roll, då det är viktigt att inkommande 
handlingar digitaliseras och att handläggarna som jobbar på distans får hjälp med expediering 
till kund. 

Högt tryck på bygglov har gjort att plangruppen till viss del hjälper till att handlägga 
förhandsbesked och tillsynshandläggarna jobbar enbart med bygglov och strandskydd (och 
därmed ingen tillsyn enligt PBL) för att hålla nere handläggningstiderna. Detta medför att 
tillsynen enligt PBL ligger efter tillsynsplanen, men planerade åtgärder finns för att komma 
igång igen. Livsmedelstillsynen har gått på sparlåga under våren, men under maj månad har 
den sakta med säkert startats upp med tillsynsbesök hos livsmedelsföretagarna igen, bland 
annat med ett tillsynsprojekt gällande livsmedelsbutiker. Kontrollplanen för livsmedel följs 
därmed inte.  
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Det har byggts upp en kontrollskuld, som kommer att bli svår att klara av under året. 

Trängseltillsynen till följd av Covid-19 har fallit på livsmedelsinspektörerna. Tillsynen har 
hittills endast skett när det kommit in klagomål. Kommunerna har rapporterar till 
smittskyddet på länsstyrelsen i Örebro Län för att de i sin tur ska kunna ta beslut avseende 
åtgärder. Ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen träder i kraft från och 
med 1 juli 2020 och gäller året ut. Kommunerna får då ansvar att bedriva tillsyn och möjlighet 
att förelägga om åtgärder på serveringsställen där det finns problem med trängsel kopplat till 
smittspridning. 

 

Investeringar 

Investeringsprojekt Utgift Prognos helår Budget 2020 
Budgetavvikelse 

helår 

Inköp 
mätningsfordon 

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

Totalt                                   0,0                                    0,5                                    0,5                                        0,0 

3.9 Räddnings- och säkerhetsverksamhet 

Räddning- och 
säkerhetsnämnd 

Kostnad 
Budget 

jan-maj 
Budgetavvikelse 

jan-maj 
Prognos 

helår 
Budget 

helår 
Budgetavvikelse 

helår 

Räddningstjänst 12,3 12,4 0,1 29,8 29,8 0,0 

Civilförsvar 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 

Totalt 12,3 12,5 0,2 29,9 29,9 0,0 

       

3.10 Överförmyndarverksamhet 

Överförmyndarverksamh
et 

Kostna
d 

Budge
t jan-

maj 

Budgetavvikels
e jan-maj 

Progno
s helår 

Budge
t helår 

Budgetavvikels
e helår 

Överförmyndare 1,0 1,4 0,4 3,4 3,4 0,0 

Totalt 1,0 1,4 0,4 3,4 3,4 0,0 

3.11 Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

Drift 

Samhällsbyggnadsförbun
det Bergslagen 

Nettokostna
d 

Budge
t jan-

maj 

Budgetavvikel
se jan-maj 

Progno
s helår 

Budge
t 

helår 

Budgetavvikel
se helår 

Lokalvård 1,8 1,1 -0,7 2,7 2,7 0,0 

Gata, belysning 11,5 11,4 -0,1 24,8 27,3 0,0 

Parkverksamhet 2,7 2,6 -0,1 6,3 6,3 0,0 

Idrott, fritidsanläggningar 4,0 4,0 0,0 9,6 9,6 0,0 

Totalt 20,0 19,1 -0,9 43,4 45,9 0,0 
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Investeringar 

Investeringsprojekt Utgift Prognos helår Budget 2020 
Budgetavvikelse 

helår 

Trafikåtgärder 0,0 0,4 0,4 0,0 

Föryngring träd 0,0 0,3 0,3 0,0 

Trafiksäkerhetsåtgärder, 
vid gatuombyggnation 

0,0 2,7 2,7 0,0 

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

Planerat underhåll 
beläggning 

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

Renovering broar 0,2 1,2 10,0 8,8 

Reinvestering 
gatubelysning Ramsberg 

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

Frövi strandpromenad 0,0 0,1 0,1 0,0 

Park tivoliplan 0,0 0,4 0,4 0,0 

Flugparken 0,8 2,3 0,9 -1,4 

Bryggor 0,0 0,1 0,1 0,0 

Reinvestering lekplatser 0,0 0,5 0,5 0,0 

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

Fritidsbyn Lindesberg 0,0 0,2 0,2 0,0 

Park Vibyn i Frövi 0,0 0,2 0,2 0,0 

Reinvesteringar 
Råsshallen 

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

Begagnad ismaskin 
Råsshallen 

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

Ny vattenledning, servis 
Råssvallen 

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

Nya tvättbryggor 0,0 0,1 0,1 0,0 

Reinvestering Smedvallen 0,0 0,1 0,1 0,0 

Reningsanläggning 
Fellingsbrobad 

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

Akuta underhåll idrott 0,0 0,1 0,1 0,0 

Totalt 1,3 12,9 20,3 7,4 

Renovering broar där pågår förstudie och projektering samt  samråd med Länsstyrelsen. 
Kommer inte att hinna färdigställas under 2020 
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3.12  Finansförvaltning 

Drift 

Finansförvaltning Nettokostnad 
Budget 

jan- maj 
Budgetavvikelse 

jan-maj 
Prognos 

helår 
Budget 

helår 

Budget-
avvikelse 

helår 

Arbetsgivaravgift, 
pensioner mm 

12,5 41,1 28,5 88,9 95,9 7,0 

Intern ränta -1,9 -1,6 0,3 -3,9 -3,9 0,0 

Kommunal skatt -461,9 -466,7 -4,8 -1065,1 -1120,1 -55,0 

Generella 
statsbidrag 

-178,2 -173,8 4,5 -475,0 -417,0 58,0 

Finansiella 
intäkter 

-10,8 -1,9 8,9 -14,5 -4,5 10,0 

Finansiella 
kostnader 

0,3 1,9 1,6 4,5 4,5 0,0 

Avskrivningar 0,0 3,3 3,3 0,8 7,8 7,0 

Övriga finansiella 
poster 

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

Totalt -640,0 -597,9 42,1 -1 466,8 -1 437,8 29,0 

Skatteprognos april med de tillägg som aviserats ifrån regeringen på grund av läget i Sveriges 
kommuner. Tilläggen redovisas under generella statsbidrag och den prognostiserade negativa 
skatteavräkningen redovisas under kommunalskatt. Utdelningen ifrån Stadshus (10 mnkr) 
redovisas som en finansiell intäkt. 

Skatteavräkningen visar en negativ avräkning på 43 Mnkr. Jämfört med den budgeterade 
skatteintäkten som bygger på skatteprognosen i april 2019 prognostiserats ett underskott på 
55 Mnkr. 

Det extra tillskott som aviserats ifrån regeringen är totalt 55 mnkr. Det består av olika 
delposter, 20 januari aviserats 8 Mnkr och i februari beslutades ytterligare 4 mnkr. 2 april 
aviserades ytterligare 24 Mnkr och den 18 maj 7 Mnkr. En prognostiserad avsättning till 
periodiseringsfond ger kommunen ytterligare 12 Mnkr. 
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3.13 Likviditet 

 

 

Likviditeten för kommunen är ca 289 Mnkr per sista maj 2020, jämfört med samma period år 
2019 så är likviditeten ca 52 Mnkr högre. Den högre likviditeten per sista maj beror främst på 
att vid ingången av året så var likviditeten 40 Mnkr högre, likviditeten har byggts upp under 
2019, intäkter för skatter och bidrag är ca 8 Mnkr högre per månad, staten har i mars betalt ut 
det tillskott till följd av riksdagens beslut 19 februari 2020. 
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