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Kallelse till Kommunstyrelsen
Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med Kommunstyrelsen, Tisdag den 18
maj 2021, kl. 09:00. Digitalt via Teams
Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare.
OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller
rakvatten!
Bengt Storbacka

Ebba Jansson

Ordförande

Sekreterare

Ledamöter

Ersättare

Bengt Storbacka, ordförande (S)

Anders Ceder (S)

Linda Svahn (S)

Joacim Hermansson (S)

John Omoomian (S)

Nafih Mawlod (S)

Jonas Bernström (S)

Elin Axelsson (S)

Tommy Kragh (S)

Sofie Krantz (S)

Jonas Kleber, v ordförande (C)

Maria-Pia Karlsson (C)

Mathz Eriksson (C)

Magnus Storm (C)

Ulf Axelsson (V)

Fredrik Sundén Vessling (V)

Pär-Ove Lindqvist (M)

Jan Hansson (M)

Lillemor Bodman (M)

Göran Gustavsson (M)

Markus Lundin (KD)

Conny Ärlerud (M)

Nils Detlofsson (L)

Inger Griberg (MP)

Fredrik Rosenbecker (SD)

Vakant

Jari Mehtäläinen (SD)

Tommy Lönnström (SD)

Tom Persson (SD)

Björn Larsson (-)
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Föredragningslista
Nr.

Ärende

Dnr

Val av justerare
Förslag: Pär-Ove Lindqvist (M) med Tommy Kragh (S) som
ersättare.
Kanslienheten tisdag den 25 maj 2021 kl. 15.00
Beslutsärenden

1.

Godkännande deltagande på distans

2.

Kommundirektören informerar

3.

Detaljplan för Hästen 12 med flera, före detta
Kristinaskolan i Lindesberg, Lindesbergs kommun

KS 2019/223

4.

Ekonomiskuppföljning mars 2021

KS 2021/38

5.

Mål och Budget 2021 revidering

KS 2020/135

6.

Mål och Budget 2022 och Verksamhetsplan (VP) 2023 2024

KS 2021/126

7.

Uppsiktsplikt integration april 2021 för
kommunstyrelsen

KS 2020/7

8.

Redovisning kommunalt partistöd 2020

KS 2020/82

9.

Kommunledningskontorets uppföljning av systematiskt
arbetsmiljöarbete 2020

KS 2021/56

10.

Nerikes Brandkår årsredovisning 2020

KS 2021/68

11.

Årsredovisning för Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen 2020

KS 2021/79
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12.

Sommargåva till kommunanställda 2021

13.

Delegationsärenden

14.

Meddelanden

KS 2021/121

§64/21 Godkännande deltagande på distans - :

Denna behandling '§64/21 Godkännande deltagande på distans' har inget tjänsteutlåtande.

§65/21 Kommundirektören informerar - :

Denna behandling '§65/21 Kommundirektören informerar' har inget tjänsteutlåtande.
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KS 2019/223

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Simon Ljunggren
0581-810 80
ebba.jansson@lindesberg.se

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Detaljplan för Hästen 12 med flera, före detta Kristinaskolan i
Lindesberg, Lindesbergs kommun
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta


Anta detaljplan för Hästen 12 med flera (Kristinaskolan) i Lindesberg,
Lindesbergs kommun.

Beslutet ska justeras omedelbart.
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har på uppdrag av
Lindesbergsbostäder AB arbetat fram ett förslag till detaljplan för Hästen 12
m.fl. (Kristinaskolan).
Syftet med planläggningen är i huvudsak att möjliggöra bostäder i
Kristinaskolans befintliga byggnader samt att möjliggöra för uppförande av
ytterligare ny bostadsbyggelse inom skolområdet. Planläggningen syftar
också till att långsiktigt bevara de kulturmiljö-värden som finns för
byggnaderna inom planområdet samt att säkerställa att ny bebyggelse
utformas och placeras med hänsyn till de övergripande kulturmiljövärden
som finns inom centrala Lindesberg. Detta då stora delar av centrala
Lindesberg utgör område av riksintresse för kulturmiljövård.
Planförslaget har varit utsänt på samråd under tiden 2019-07-12 – 2019-0830. Därefter har förslaget varit utsänt på granskning under tiden 2020-07-09
– 2020-09-04. Se granskningsutlåtande för Länsstyrelsens
granskningsyttrande samt övriga synpunkter inkomna under
granskningsskedet.
Martin Lindström
Förvaltningschef

Simon Ljunggren
Samhällsplanerare

För åtgärd:
Samhällsbyggnadsnämnden
Bilagor:
Här redovisar du bilagor

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se

§67/21 Ekonomiskuppföljning mars 2021 - KS 2021/38-3 Ekonomiskuppföljning mars 2021 : Ekonomiskuppföljning mars 2021

Tjänsteskrivelse

1 (2)
KS 2021/38

Kommunstyrelseförvaltningen
Anette Persson
0581-810 32
anette.persson@lindesberg.se

Kommunstyrelsen

Ekonomiskuppföljning mars 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen och uppmanar samtliga nämnder
att hålla budget samt att besluta och verkställa sina effektiviseringar.
Ärendebeskrivning
I årshjulet för planering och uppföljning så är det beslutat att det ska ske en
enklare ekonomisk avstämning efter februari och september from 2021. För
att sedan göra djupare analyser efter mars, april, augusti och oktober. Efter
tre månader så visar kommunens verksamheter på ett underskott mot budget
med 14,1 Mnkr, och finansen (skatter, bidrag med mera) visar på ett överskott
med 21,5 Mnkr mot budget. Finansens överskott beror främst på att budgeten
för nya löner för år 2021 inte är utfördelade och pensioner. Den största
negativa avvikelsen mot budget finns för socialnämnden och är -16,7 Mnkr.
Prognosen för helåret visar på ett resultat med -18,2 Mnkr. Socialnämnden
har en helårsprognos på - 53,9 Mnkr mot budget, Barn- och
utbildningsnämnden har en helårsprognos på – 17 Mnkr mot budget och
tillväxtnämnden – 4 Mnkr mot budget. Finansen prognos är +46,2 Mnkr mot
budget. Det största överskottet på finansens prognos avser skatter, generella
statsbidrag och pensioner. Mer detaljerad information om avvikelserna finns i
månadsuppföljningen för mars.
Konsekvenser
Åtgärdas inte de ekonomiska underskotten och effektiviseringar som finns
det risk för att den långsiktiga planen för kommunens ekonomi inte kan
fullföljas och kvalitén försämras. Det riskerar att det blir kortsiktiga beslut
som kanske i längden inte blir en besparing utan kanske en ökad kostnad i en
annan verksamhet. Utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv kan det leda till
att kommunen inte kan jobba förebyggande med ärenden utan att det blir
ökade kostnader då placeringar kanske måste ske, måluppfyllelsen inom
skolan uppnås inte, det kan innebära högre ohälsa. Grunduppdraget blir svårt
att uppnå och då tillsammans med negativa resultat så är det svårare att
uppnå god ekonomisk hushållning. Om kommunen hamnar på ett negativt
resultat på helåret så måste det återställas.

Henrik Arenvang
Kommundirektör
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

Anette Persson
Handläggare
kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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För åtgärd:
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Tillväxtnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
För kännedom:
Samtliga förvlatningschefer
Bilagor:
Månadsuppföljning mars 2021
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1 Omvärldsbevakning
Tillväxten väntas bli svag även under inledningen av 2021 som en följd av fortsatt hög
smittspridning. Under andra halvåret väntas tillväxten stiga i snabbare takt igen när
smittspridningen är lägre och restriktioner gradvis kan lyftas. Svensk BNP bedöms öka med
3,2 och 3,8 procent 2021 och 2022. Svensk ekonomi bedöms befinna sig i en fortsatt
lågkonjunktur under perioden.
Återhämtningen på arbetsmarknaden bedöms återupptas under det andra halvåret. Initialt
väntas många företag i första hand trappa upp produktionen genom att utöka redan
anställdas arbetstid när korttidspermitteringar fasas ut. Som en konsekvens av detta bedöms
sysselsättningen endast växa svagt under 2021 för att sedan öka snabbare under 2022.
Arbetslösheten bedöms därför minska tydligt 2022 och uppgå till 7,9 procent. (Regeringen.se,
pressmeddelande 12/4–2021)

2 Verksamhetsuppföljning
2.1 Befolkning
Totalt har invånarantalet ökat med fyra personer (2020 - 18 personer) och totalt har
kommunen 23 662 invånare per sista februari 2021. Jämfört med samma period 2020 då
Inrikes flyttningsöverskott är efter två månader +17 personer och fördelningen på vart man
flyttar in ifrån och flytt ut till är lika många från kommuner inom länet som kommuner
utanför länet.
Invandringsöverskottet är +5 efter februarimånad. Antalet födda är efter två månader 37
personer och det är nio fler jämfört med samma period föregående år
Trenden fortsätter att antalet äldre ökar och de i yngre åldrar minskar lite samt de i yrkesför
ålder.
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2.2 Arbetslöshet Lindesbergs kommun
Antalet nyinskrivna ungdomar (upp till 24 år) har fram till vecka 12 varit högre än både 2019
och 2020. Under vecka 13 så var det lägre, den trenden kan förändras utifrån de varsel som
finns i den privata sektorn i kommunen de närmaste veckorna. Andra faktorer som även
påverkar är hur länge pandemin pågår. Ungdomar får oftast sina första jobb inom de
näringsgrenar som påverkats hårt under pandemin. (turism, restauranger).
Antalet nyinskrivna totalt i kommunen följer inte samma trend de senaste veckorna och har
även den varit högre hela året förutom vecka 8.

Den totala arbetslösheten i Lindesbergs kommun (8,7 %) för kvinnor är lite högre efter
februarimånad jämfört med Region Örebro län (8,4 %) och för män är arbetslösheten lägre i
Lindesbergs kommun (8,9%) jämfört med Region Örebro län (9,6%) efter februarimånad.
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Den totala arbetslösheten efter februarimånad för utrikes födda är lägre i Lindesbergs
kommun både för män och kvinnor jämfört med Region Örebro län. Arbetslösheten för
utrikesfödda har sjunkit med fler procentenheter det senaste året jämfört med den totala
arbetslösheten. Arbetslösheten för utrikesfödda ligger dock på en betydligt högre nivå jämfört
med den totala arbetslösheten. Per sista februari var den för kvinnor 24,5 procent och för
män 22,1 procent i Lindesbergs kommun och i regionen var den 25,1 procent för kvinnor och
23,7 procent för män.

Ungdomsarbetslösheten för utrikesfödda kvinnor har sjunkit från en arbetslöshet på 30,2
procent i julimånad 2020 till 18,7 procent i februari 2021, för män så har även den sjunkit
från 35,4 procent i juli-2020 till 28,2 procent i februari 2021. Jämfört med regionen så är den
lägre för kvinnor och lite högre för män i Lindesbergs kommun. Den totala
ungdomsarbetslösheten arbetslösheten har även den samma trend att den har sjunkit sedan
juli månad förra året. Här så är arbetslösheten lite högre jämfört med regionen både för
kvinnor och män.
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2.3 Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron ligger fortfarande på relativ högnivå efter marsmånad, som kan härledas till att
medarbetarna tar sitt ansvar för att minska smittspridningen genom att stanna hemma vid
sjukdom och minsta symtom.

2.4 Ekonomiskt bistånd
Ekonomiskt bistånd har en avvikelse med -1,8 Mnkr per sista mars. Prognos för helåret är -9,1
Mnkr. Kostnaderna per sista mars är lägre än samma period de senaste tre åren men andelen
som ersätts med intäkter är lägre vilket gör att nettot är på liknande nivå som 2020.
Avvikelsen för 2020 var inte främst orsakad av pandemin utan det är en komplex orsaksbild
och därför prognostiseras avvikelsen för 2021 till motsvarande nivå.
Per 31/3

Exkl. intäkt

Inkl. intäkt

Andel som ersätts
med intäkter

Totala intäkter

2021

7,3

7,1

3%

0,2

2020

7,7

6,8

12%

0,6

2019

7,5

6,3

17%

0,7

2018

8,2

5,9

28%

1,6

2017

6,5

5,3

19%

0,8
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2.5 Coronapandemin
Kommunen ersätts för högre sjuklönekostnader än vad som är normalt tom 30 april 2021.
Regeringen avser att förlänga kompensationen till arbetsgivare för den del av
sjuklönekostnaden som överstiger det normala. Denna åtgärd med anledning av covid-19
syftar till att underlätta ekonomiskt för arbetsgivare och företag.
Åtgärden gäller för närvarande till den 30 april 2021 och förlängs enligt förslaget i en
kommande ändringsbudget från den 1 maj till den 30 juni 2021.
Regeringen föreslår att 2,5 miljarder kronor anslås. (regeringen.se/pressmeddelande)
För de två första månaderna 2021 så har kommunen fått 2 Mnkr i ersättning för
sjuklönekostnader och det är utfördelade på respektive verksamhet.
Intäkterna för uthyrning av idrottslokaler är ca 100 tkr lägre jämfört med samma period
föregående år. De tre första månaderna 2020 så var det inga restriktioner gällande
användning av lokalerna. Hur det kommer att påverka intäkterna på helåret är svårt att ge en
prognos på nu då det är helt avgörande hur länge pandemin pågår.

3 Ekonomisk uppföljning i Mnkr
3.1 Drift totalt kommunen
Nettokostnad

Budget
janmars

Budgetavvikelse
jan- mars

Prognos
helår

Budget
helår

Budgetavvikelse
helår

0,1

0,2

0,1

0,9

0,9

0,0

Kommunstyrelsen

38,7

44,7

6,0

178,2

180,7

2,5

varav
Kommunstyrelseförvaltningen

19,0

24,7

5,7

98,0

100,0

2,0

varav VA/Renhållning

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

varav
Överförmyndarverksamhet

0,2

0,9

0,7

2,9

3,4

0,5

varav
Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen

12,0

11,6

-0,4

47,1

47,1

0,0

7,5

7,5

0,0

30,2

30,2

0,0

19,7

18,9

-0,8

81,1

77,1

-4,0

Barn- och
utbildningsnämnden

159,6

156,9

-2,7

655,6

638,6

-17,0

Socialnämnden

147,4

130,6

-16,7

592,2

538,3

-53,9

3,6

3,5

-0,1

14,8

14,3

-0,5

Totalt

369,1

355,0

-14,1

1 522,8

1 449,9

-72,9

Finansiering

-386,1

-364,6

21,5

-1 504,6

-1 458,4

46,2

16,9

52,6

7,4

-18,2

8,5

-26,7

Nämnd/förvaltning

Revision

varav Räddnings- och
säkerhetsverksamhet
Tillväxtnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden
Bergslagen

Resultat
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3.2 Investeringar totalt kommunen
Nämnd/förvaltning

Utgift

Prognos helår

Budget 2020

Budgetavvikelse

Kommunstyrelsen

2,7

97,8

141,2

43,4

varav kommunstyrelsen

0,0

1,7

2,0

0,3

varav
Kommunstyrelseförvaltningen

2,5

23,4

44,1

20,7

varav VA/Renhållning

0,0

56,5

70,4

13,9

varav
Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen

0,2

16,2

24,7

8,5

Tillväxtnämnden

0,0

0,7

0,7

0,0

Barn- och
utbildningsnämnden

2,6

30,1

36,1

6,0

Samhällsbyggnadsnämnden
Bergslagen

0,0

1,0

1,0

0,0

Socialnämnden

0,0

1,0

1,0

0,0

Totalt

5,3

130,7

180,1

49,4

3.3 Kommunstyrelseförvaltningen
Drift
Nettokostnad

Budget
janmars

Budgetavvikelse
jan-mars

Prognos
helår

Budget
helår

Budgetavvikelse
helår

Kommunledning

1,1

1,0

-0,1

4,4

4,4

0,0

Färdtjänst

1,1

1,8

0,7

6,4

7,4

1,0

Vägbidrag

0,0

0,4

0,4

1,6

1,6

0,0

Marknadsföringsbidrag

0,6

0,6

0,0

1,2

1,2

0,0

Politiskverksamhet

1,1

2,7

1,6

13,2

13,2

0,0

Ekonomienhet/ekonomistyrning

2,0

2,1

0,1

8,4

8,4

0,0

Övrig verksamhet, ekonomi

0,2

0,2

0,0

1,0

1,0

0,0

Kanslienhet

3,2

3,2

0,0

13,1

13,1

0,0

Personalenhet

2,6

2,7

0,1

10,8

10,8

0,0

IT-teleenhet

4,8

5,2

0,4

21,0

21,0

0,0

Övrig verksamhet, personal

0,9

0,9

0,0

3,3

3,3

0,0

Personalbefrämjande
verksamhet

1,3

1,3

0,0

5,4

5,4

0,0

Måltidsverksamhet

0,2

0,3

0,1

0,3

0,3

0,0

Näringslivsenhet, landsbygd

1,2

0,9

-0,3

3,6

3,6

0,0

-1,3

1,4

2,7

4,3

5,3

1,0

19,0

24,7

5,7

98,0

100,0

2,0

Verksamhet

Mark- och exploatering
Totalt
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Kommunstyrelseförvaltningen visar ett överskott på 5,7 Mnkr efter tre månader. Prognosen
på helår är ett överskott på 2 Mnkr.
Näringslivsenhetens positiva avvikelse berör mark- och exploatering, där det inkommit
intäkter för försäljning av mark samt att kommande fakturor för detaljplaner saknas.
Kommunen har sålt 10 st tomter i Vibyn sedan november 2020.
Färdtjänstkostnaderna har en markant minskning i jämförelse med samma period år 2020.
Detta är på grund av pandemin som råder då resenärerna inte åker i samma utsträckning som
innan pandemin.
Investeringar
Utgift

Prognos helår

Budget 2020

Budgetavvikelse
helår

Till
kommunstyrelsens
förfogande

0,0

1,7

2,0

0,3

Industrirakan norra
delen

0,6

0,6

0,0

-0,6

Busshållplatser

0,0

0,5

0,5

0,0

Gång- och cykelväg
Siggebohyttevägen

0,0

1,1

1,1

0,0

Gång- och cykelvägar
enlig plan

0,0

1,3

2,5

1,2

Mark- och
exploatering

0,0

5,0

5,0

0,0

Utgift

0,0

6,8

6,8

0,0

Inkomst

0,0

1,4

1,4

0,0

Netto

0,0

5,4

5,4

0,0

Nytt villaområde
Lindesberg

0,0

0,0

10,0

10,0

Exploatering Frövi
industriområde

0,0

5,9

15,9

10,0

E-tjänster

0,0

0,2

0,2

0,0

Utrustning måltid

0,0

0,3

0,3

0,0

Inventarier måltid ny
skola

1,9

3,0

3,0

0,0

E-arkiv

0,0

0,1

0,1

0,0

Totalt

2,5

25,1

46,0

20,9

Investeringsprojekt

Vändplan
Guldsmedshyttan

Det projektet som finns under kommunstyrelsen där finns beslut om att använda 1,7 Mnkr till
Ölsjöbadet för att återställa servicebyggnaden efter brand. Det arbetet pågår.
Industrirakan norra delen avser VA-anslutning för nya markförsäljningar.
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Gång- och cykelvägar enligt plan där kommer 1,3 Mnkr användas under 2021 enligt planering
för att sedan föreslå att ombudgetera 1,2 Mnkr till år 2022 för att budget ska räcka till dessa
gång- och cykelvägar 2022:




resterande del av Banvägen-över Hermanstorpsvägen-Kullgatan
Sökt medfinans för resterande del av Siggebohyttevägen fram till bergslagsbacken.
ansluta GC vid toppen på Schröders backe till parkvägen och över Bondskogsvägen,
inkl korsningsåtgärd över Bondskogsvägen

Nytt villaområde Lindesberg är överklagat och överklagan är inlämnad till Nacka tingsrätt
(oktober 2020) och det tar minst sex månade innan det är färdigbehandlat.
Frövi industriområde där pågår arbete men inga större åtgärder kommer att ske innan
markförhandlingarna är klara.

3.4 Tillväxtnämnd
Drift
Nettokostnad

Budget janmars

Budgetavvikelse janmars

Prognos
helår

Budget helår

Budgetavvikelse
helår

Nämnden

0,1

0,0

-0,1

0,2

0,2

0,0

Administration/l
edning

1,3

1,3

0,0

5,3

5,3

0,0

Arbetsmarknads
enheten

2,5

2,7

0,2

9,5

9,5

0,0

Kulturenheten

9,6

10,0

0,4

42,8

42,8

0,0

Utbildningsenhet
en

6,2

4,9

-1,3

23,3

19,3

-4,0

19,7

18,9

-0,8

81,1

77,1

-4,0

Verksamhet

Totalt

Tillväxtförvaltningen redovisar under perioden januari till och med mars månad 2021 en
avvikelse på -0,8 mnkr.
Kulturenhetens budgetavvikelse berör föreningsbidrag som inte betalats ut fullt ännu men
kommer ske löpande under året. Även allmänkultur har under denna period ett överskott vad
gäller budget för arrangemang. På grund av den rådande pandemin är det dock svårt att veta
vilka arrangemang som kommer kunna arrangeras.
Den mest markanta budgetavvikelsen berör utbildningsenheten och då verksamhet, sfi
(svenska för invandrare). Detta då intäkter från Migrationsverket är betydligt lägre mot
tidigare år (se diagram nedan)
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Förklaring till detta berör främst ett minskat mottagande vilket medför att kommunen
erhåller lägre intäkter. Flertalet studerande på sfi kräver dessutom en längre utbildningstid
än just 2 år som själva etableringsersättningen är ”giltig under” och det resulterar i en
kommunal kostnad.
Helårsprognos utifrån förutsättningar som nämnts ovan är -4,0 mnkr.
Investeringar
Investeringsprojekt

Utgift

Prognos helår

Budget 2021

Budgetavvikelse
helår

Inventarier bibliotek

0,0

0,7

0,7

0,0

Totalt

0,0

0,7

0,7

0,0

3.5 VA/Renhållning
Drift
Nettokostnad

Budget
janmars

Budgetavvikelse
jan-mars

Prognos
helår

Budget
helår

Budgetavvikelse
helår

Vatten- och
avlopp

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Renhållning

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

VA/Renhållning

Investeringar
Utgift

Prognos helår

Budget 2021

Budgetavvikelse
helår

Mindre
ledningsarbeten

0,0

7,0

7,0

0,0

Reservvattenledning
Nora-Lindesberg

0,0

8,5

8,5

0,0

Minireningsverk
Öskevik-Mårshyttan

0,0

0,9

0,9

0,0

Torphyttan

0,0

2,6

6,5

3,9

Gamla Vibyn

0,0

1,0

1,0

0,0

VA/Renhållning
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Utgift

Prognos helår

Budget 2021

Budgetavvikelse
helår

Överföringsledning
Löa- Vasselhyttan

0,0

6,0

6,0

0,0

Reningsverk
Lindesberg

0,0

3,4

3,4

0,0

Mindre vaanläggningar

0,0

8,3

8,3

0,0

Ny
återvinningscentral
Lindesberg

0,0

0,5

0,5

0,0

Gusselby
verksamhetsområde

0,0

5,9

5,9

0,0

Projekt dagvatten
Kristinavägen

0,0

0,4

0,4

0,0

Rya vattenverk

0,0

12,0

22,0

10,0

Totalt

0,0

56,5

70,4

13,9

VA/Renhållning

Projekt Torphyttan kommer att omfördelas 2,6 Mnkr till projekt Loddamm vid Lindesjön om
beslut fattas i kommunfullmäktige. Projekt Torphyttan är överklagades av kommunen i
oktober 2020 och Nacka tingsrätt har som målsättning att avgöra målet inom 6 månader från
att det har inkommit men de har svarat att det kan dröja någon månad till innan det avgörs
slutligt. Så det kommer inte att påbörjas under 2021.
Projekt Rya vattenverk där pågår upphandling så det kommer inte hinna slutföras under 2021
så ca 10 Mnkr kommer behövas ombudgeteras till år 2022.

3.6 Barn- och utbildningsnämnd
Drift
Barn- och
utbildningsförvaltning

Nettokostnad

Budget
jan-mars

Budgetavvikelse
jan- mars

Prognos
helår

Budget
helår

Budgetavvikelse
helår

Grundskola

62,5

63,2

0,7

269,1

264,1

-5,0

Förskola

38,1

38,5

0,5

153,1

153,1

0,0

Gymnasieskola

36,2

32,0

-4,2

137,5

128,5

-9,0

Fritidshem

6,2

7,1

0,8

28,3

28,3

0,0

Central verksamhet

4,0

4,4

0,5

17,5

17,5

0,0

Särskola

4,6

3,6

-1,1

16,9

14,4

-2,5

Kulturskola

1,8

2,3

0,4

9,4

9,4

0,0

Förskoleklass

4,2

4,2

0,0

16,6

16,6

0,0

Gymnasiesärskola

1,7

1,3

-0,4

5,9

5,4

-0,5

Fritidsgård

0,2

0,3

0,1

1,3

1,3

0,0

159,5

156,9

-2,7

655,6

638,6

-17,0

Totalt

Från årets början har det ekonomiska läget förbättrats från en prognos på -24,0 miljoner
kronor till -17,0 Mnkr per sista mars. Detta genom att verksamheter kraftigt dragit i
handbromsen inom projektsatsningar, på inköp, satsningar inom kompetensutveckling och
genom att delar som kan flyttas till 2022 pausas redan nu.
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Men en sammanfattande bild visar att behoven överskrider budget för året.


Grundskola -5,0 Mnkr avser ökade skolskjutskostnader
(BUN 2020-11-09 §112/20 väckt ärende Kf budgetvarning).



Gymnasieskola -9,0 Mnkr består av:
Ökade skolresor -2,0 Mnkr
(BUN 2020-11-09 §112/20 väckt ärende Kf budgetvarning).
Undervisning samt köp och sälj av skolplatser -7,0 Mnkr



Särskola -2,5 Mnkr och gymnasiesärskola -0,5 Mnkr
Fler elever än budgeterat ger ökade undervisningskostnader

Grundskolan har ytterligare -1,0 Mnkr i avvikelse som 2021 finansieras med överskott av
intäkter. I början av 2021 godkände Skolverket Lindesbergs kommuns redovisning av
lågstadiesatsningen 2020 där befarat återbetalningskrav ger ett plus. Coronarelaterade
kostnader under första kvartalet är 0,4 Mnkr samtidigt som statlig sjuklönekompensation
täcker hälften av kostnaden. Modersmålsundervisning och elever med särskilda behov har
större behov än anslagen budget. Den nya skolstrukturen med Lindbackaskolan förväntas
vara i full drift hösten 2021. Det ger omställningskostnader för avveckling av Brotorpsskolan
södra och Stadsskogsskolan.
Gymnasieskolan har ett underskott på -9,0 Mnkr (varav -2,0 Mnkr är skolresor). Det är en
förbättring med 0,5 Mnkr från årets början. På Lindeskolan finansieras dels elever på den
egna kommunala enheten och dels elever hos annan huvudman. Med ett sjunkande
elevunderlag men med en hög andel hos annan huvudman innebär det låg fyllnadsgrad i
många undervisningsgrupper. När en elev gör skolval till annan huvudman följer en elevpeng
med. Det ger att kostnad för köp av skolplatser är en halvfast kostnad som endast kan mildras
genom att fler elever väljer Lindeskolan eller att den egna kostnaden för att bedriva
undervisning sjunker. Under våren 2021 ger det ett underskott på -5,0 Mnkr inom
undervisning och stödfunktioner på gymnasieskolan. Även om ansökningsstatistik visar på ett
ökat elevantal till hösten kommer underskottet finnas kvar tills dess ett stålbad genomförs
med genomlysning av tjänster och tjänstgöringsgrader alternativt avveckling av program. Det
sistnämnda ger full effekt på ekonomin oftast efter 3 år.
Särskolan har många elever, nästan 60 st och inom gymnasiesärskola är fyra nationella
program igång. Denna växande verksamhet har sedan januari i år sin verksamhet på
Lindbackaskolan och på Lindeskolan. Trots att verksamheten har 0,5 Mnkr mer i budget 2021
än tidigare år är underskottet -3,0 Mnkr. Inom verksamheten finns också korttidstillsyn för
skolungdomar från 13 år och upp till och med gymnasieskolans slut, fritidshem för särskola.
Beslut om detta fattas av LSS-handläggare inom Socialförvaltningen och kostnaden belastar
rektor inom särskola. När elevantalet ökar så leder det till ökade kostnader, ett ökat behov
som inte bedöms minska på överskådlig tid.
Investeringar
Utgift

Prognos helår

Budget 2021

Budgetavvikelse
helår

Lindbackaskolan

1,7

25,0

31,0

6,0

IT på nya
Brotorp/Lindbacka

0,4

1,8

1,8

0,0

Undervisningsinventarier
gymnasieskolan

0,0

1,0

1,0

0,0

Investeringsprojekt
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Utgift

Prognos helår

Budget 2021

Budgetavvikelse
helår

Inventarier grundskolan

0,0

0,9

0,9

0,0

Idrottshall Ekbackens
skola

0,0

0,4

0,4

0,0

Inventarier
Brotorpsskolan

0,6

1,0

1,0

0,0

Totalt

2,7

30,1

36,1

6,0

Investeringsprojekt

3.7 Socialnämnd
Nettokostnad

Budget
jan-mars

Budgetavvikelse
jan-mars

Prognos
helår

Budget
helår

Budgetavvikelse
helår

Administration

5,4

4,5

-0,9

23,6

18,3

-5,3

Funktionsstöd

35,6

34,7

-0,9

150,9

142,1

-8,8

Individ- och
familj

28,9

22,4

-6,5

112,6

89,4

-23,2

Vård och omsorg

77,5

69,0

-8,4

305,1

288,5

-16,6

147,4

130,6

-16,7

592,2

538,3

-53,9

Socialförvaltningen

Totalt

Socialförvaltningen har en avvikelse med -16,7 Mnkr per sista mars, prognos -53,9 Mnkr (fg
års utfall -25,3 Mnkr). Procentuell budgetavvikelse helår 10,0 %. Prognosen är högre än
tidigare månad på grund av att fem konsulentstödda familjehemsplaceringar väntas
tillkomma samt att en extern placering inom LSS tillkommit.
Inför 2021 har Socialförvaltningen fått en ramminskning med 3,9 Mnkr. Beslut har inte fattats
när månadsuppföljningen skrivs varför detta räknas med som en negativ avvikelse på
administrationen. Beroende på om de besparingar som beslutas ger helårseffekt kan en viss
del av avvikelse komma att kvarstå.
Den ersättning som regeringen beslutade för merkostnader med anledning av Covid-19 gällde
endast till och med december 2020, vilka intäkter finns med i bokföringen från och med mars.
I dagsläget finns inget beslut gällande 2021 för kommunerna. Socialförvaltningen fortsätter
dock att påverkas av pandemin genom att riktlinjerna om att vara hemma vid små
förkylningssymptom ökar kostnaderna för vikarier/övertid samt att samma hygienrutiner
fortsätter att gälla vilket medför höga materialkostnader. Hur mycket detta kommer att
påverka är dock svårt att bedöma i dagsläget. Sjuklönen ersätts fortfarande till viss del.
Regeringen beslutade inför budgetåret 2021 att införa ett statsbidrag om 4 Mdkr till
kommunerna för att stärka äldreomsorgen och säkerställa en god vård och omsorg av äldre
personer. Lindesbergs kommun tilldelades 11 mnkr och hur dessa fördelas kan komma att
påverka prognosen något. Satsningen är avsedd att förbättra och utveckla snarare än att
finansiera befintlig verksamhet.
I januari betalades semesterlönen ut för de som semesterväxlat 2020 men som inte haft
möjlighet att ta ut alla sina semesterdagar. På grund av pandemin var det fler än vanligt.
Kostnaden för detta kommer att regleras med en minskning av semesterlöneskulden i slutet
på året vilket beaktas i prognosen.
Administrationen har en negativ avvikelse med -0,9 Mnkr och prognos -5,9 Mnkr (fg års
utfall 0,5 Mnkr).
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Administration. Avvikelse -0,7 Mnkr, prognos -3,3 Mnkr. Orsaken till den negativa avvikelsen
är hela ramminskningen avseende 2021 års besparingar belastar administrationen till dess
att beslut om besparingar fattats. Beroende på om de besparingar som beslutas ger
helårseffekt kan en viss del av avvikelse komma att kvarstå/flyttas till andra verksamheter.
E-hälsa och myndighet. Avvikelse -0,2 Mnkr, prognos -2,0 Mnkr. Avvikelsen avser installation
av medicinskåp samt licenskostnader.
Funktionsstöd har en avvikelse med -0,9 Mnkr per sista mars och en prognos för helåret med
-8,8 Mnkr (fg års utfall -0,5 Mnkr).
Gruppboende. Avvikelse -0,7 Mnkr, prognos -1,0 mnkr. Orsaken till avvikelsen är
personalkostnader. Jämfört med föregående år syns inte någon större skillnad
kostnadsmässigt då inledningen av pandemin var som mest kostsam. I år är kostnaderna för
semesterlön lägre än samma period fg år vilket gör att kostnaderna för timvikarier inte är helt
jämförbara.

Daglig verksamhet. Avvikelse -0,3 Mnkr, prognos -0,6 Mnkr. Det är flera enskilda som behöver
extra resurser vilket medför att kostnaderna för personal ökat och kommer fortsätta att vara
på en något högre nivå än budgeterat. Under början av året fanns även behov av en utökning
av en lokal kopplat till en enskilds behov.
Personlig assistans. Avvikelse 0,5 Mnkr, prognos -2,0 Mnkr. Det har tillkommit ett ärende
utöver vad som är budgeterat. Ärendet omfattar fyra heltidsanställda med vaken natt från och
med mars. Det har även tillkommit utökningar motsvarande en heltid i ett befintligt ärende.
Externa placeringar vuxna. Avvikelse -0,3 Mnkr, prognos -5,0 Mnkr. Budgeten täcker inte
kostnaden för de befintliga placeringarna vilket medför att två placeringar är ofinansierade
hela året samt att en placering tillkommer från och med april.
Individ och familj har en avvikelse med -6,5 Mnkr och prognos för helåret är -23,2 Mnkr (fg
års utfall -14,6 Mnkr).
Alkohol och narkotikagruppen. Avvikelse -0,1 Mnkr, prognos -0,7 Mnkr. Avvikelsen beror på
en överanställning inom öppenvården samt att öppenvårdslösningen Previct köpts in.
Familjehem. Avvikelse -2,0 Mnkr, prognos -8,5 Mnkr. Det är ett stort behov av
familjehemsplaceringar vilket gör att konsulentstödda placeringar behövs samtidigt som
kostnaderna för de arvodesfinansierade i egen regi också ökar. Behoven är ofta långsiktiga
vilket gör att kostnaderna väntas fortsätta på hög nivå under året. Det har sedan föregående
månad tillkommit fem konsulentstödda placeringar vilket försämrat prognosen. Staten har
tilldelat kommunerna ett statsbidrag för 2021–2023 i syftet att utveckla och rekrytera
familjehem. Pengarna kommer delvis att användas till att anställa en heltid som arbetar med
att rekrytera fler familjehem vilket på sikt gör att fler barn kan placeras i egen regi.
Kommunstyrelse, Månadsuppföljning
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HVB barn. Avvikelse -2,4 Mnkr, prognos -3,8 Mnkr. Avvikelsen beror på att tre placeringar
med dygnskostnader mellan 9000 - 11 000 kr finns med under första halvåret. I övrigt är de
förväntade kostnaderna nästan i nivå med budget baserat på de placeringar som är kända vid
prognostillfället sammanvägt med hur många/vilka typer av placeringar som brukar finnas
under ett år.

Barn- och ungdomsgruppen. Avvikelse -1,1 Mnkr, prognos -1,7 Mnkr. Den negativa avvikelsen
beror på kostnader för konsulter som arbetar fram till mitten på mars samt två
överanställningar hela året. Överanställningarna är godkända av nämnden enligt beslut SN
2020/104 på grund av det ökade antalet orosanmälningar och inledda utredningar de senaste
åren.
Vård och omsorg har en avvikelse per sista mars är -8,5 Mnkr och prognos för helåret är 16,6 mnkr (fg års utfall -8,3 Mnkr).
Bemanningsenhet. Avvikelse -0,1 Mnkr, prognos -0,3 Mnkr. Avvikelsen beror på att det är en
tjänst anställd 50 % utöver budget.
Särskilt boende/demens. Avvikelse -4,2 Mnkr, prognos -4,3 Mnkr. Den negativa avvikelsen
som uppstått under början av året beror delvis på att kostnader för övertid och timvikarier
avseende december 2020 faller ut i januari. Under december hade inte vaccineringen kommit
igång och det fanns smitta i organisationen. Kostnaderna i mars var lägre än 2021 då
pandemin i inledningsskedet var mycket kostsam men är fortfarande totalt sett högre.
Föregående års merkostnader ersattes senare under året med intäkter vilket gör att åren inte
Kommunstyrelse, Månadsuppföljning
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blir jämförbara. Hur pandemins påverkan kommer fortsätta är osäkert än.

Hemtjänst. Avvikelse -4,5 Mnkr, prognos -8,7 Mnkr. Jämfört med 2020 har det varit högre
kostnader för såväl övertid och timvikarier vilket delvis hör samman med pandemin och den
ökade sjukfrånvaron. Det har också varit en ökning av antalet beviljade timmar vilket även det
påverkar. Mars månad var mindre kostsam jämfört med fg år men det beror att pandemin
startade då och kostnaderna var initialt höga.

Korttidsvård. Avvikelse -0,5 Mnkr och prognos -2,1 Mnkr. Kostnaderna för korttids bedöms
vara fortsatt höga då det både är resurskrävande individer boende där i dagsläget samt att
beläggningsgraden är hög, trenden från föregående år väntas fortsätta.
Investeringar
Utgift

Prognos helår

Budget 2021

Budgetavvikelse
helår

Larm

0,0

0,5

0,5

0,0

Madrasser

0,0

0,5

0,5

0,0

Totalt

0,0

1,0

1,0

0,0

Investeringsprojekt

Kommunstyrelse, Månadsuppföljning
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3.8 Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen
Nettokostnad

Budget
janmars

Budgetavvikelse
jan- mars

Prognos
helår

Budget
helår

Budgetavvikelse
helår

Stab

1,4

1,6

0,2

6,2

6,2

0,0

Stadsbyggnadskontor

0,4

0,5

0,1

2,1

2,1

0,0

Miljökontoret

0,7

0,6

-0,1

2,5

2,5

0,0

Nämnd/förvaltningsledning

0,2

0,2

0,0

0,7

0,7

0,0

Totalt gemensamt

2,7

2,9

0,2

11,5

11,5

0,0

Bostadsanpassning
Lindesberg

1,1

0,7

-0,4

3,2

2,7

-0,5

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

14,8

14,3

-0,5

Verksamhet

Fordran/skuld till övriga
samarbetskommuner

-0,2

Totalt nämnd

3,6

0,2
3,6

-0,1

Vi ser ett ökat inflöde på bygglov vilket medför att stadsbyggnadskontoret har ett överskott
de första tre månaderna. Tyvärr har vi fortfarande vakanser och viss sjukfrånvaro vilket
bidrar till överskott på resten av förvaltningen Vi genomför en resursförstärkning för bygglov
från april och rekryteringar i övrigt är på gång eller genomförda men personer är inte på plats
än.
Just nu är bedömningen att nämnden kommer att göra ett noll-resultat. På grund av flytten till
nya lokaler ser vi att det kan finnas en risk för att budgeten överskrids på helårsbasis,
tydligare besked kan ges vid delårsrapporten jan-aug.
Bostadsanpassning Lindesberg gör ett underskott på ca 450 000 under de första tre
månaderna, vilket kan förklaras av ett par ganska stora bidrag. Här ser vi att vi troligen
kommer att göra ett underskott mot budget då budget är samma sedan 2018 och materialoch entreprenörskostnader har ökat de senaste åren.
Investeringar
Utgift

Prognos helår

Budget 2021

Budgetavvikelse
helår

Inköp
mätningsfordon

0,0

0,5

0,5

0,0

Inventarier ny lokal

0,0

0,5

0,5

0,0

Totalt

0,0

1,0

1,0

0,0

Investeringsprojekt

3.9 Räddnings- och säkerhetsverksamhet
Räddning- och
säkerhetsnämnd

Kostnad

Budget
jan-mars

Budgetavvikelse
jan-mars

Prognos
helår

Budget
helår

Budgetavvikelse
helår

Räddningstjänst

7,5

7,5

0,0

30,1

30,1

0,0

Civilförsvar

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,0

Totalt

7,5

7,5

0,0

30,2

30,2

0,0

Kommunstyrelse, Månadsuppföljning
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3.10Överförmyndarverksamhet
Kostnad

Budget
janmars

Budgetavvikelse
jan-mars

Prognos
helår

Budget
helår

Budgetavvikelse
helår

Överförmyndare

0,4

1,1

0,7

4,0

4,5

0,5

Totalt

0,4

1,1

0,7

4,0

4,5

0,5

Överförmyndarverksamhet

3.11Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Drift
Nettokostnad

Budget
janmars

Budgetavvikelse
jan-mars

Prognos
helår

Budget
helår

Budgetavvikelse
helår

Lokalvård

0,9

0,6

-0,3

2,6

2,6

0,0

Gata, belysning

6,9

6,8

-0,1

27,5

27,5

0,0

Parkverksamhet

1,6

1,6

0,0

6,3

6,3

0,0

Idrott, fritidsanläggningar

2,6

2,6

0,0

10,7

10,7

0,0

12,0

11,6

-0,4

47,1

47,1

0,0

Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen

Totalt

Investeringar
Utgift

Prognos helår

Budget 2021

Budgetavvikelse
helår

Föryngring träd,
möblering

0,0

0,4

0,4

0,0

Tillgänglighetsanpassning

0,0

0,6

0,6

0,0

Reinvestering gatuljus

0,2

3,6

3,6

0,0

Planerat underhåll
beläggning

0,0

4,2

4,2

0,0

Renovering broar

0,0

2,4

10,9

8,5

Reinvestering
gatubelysning Ramsberg

0,0

1,5

1,5

0,0

Frövi strandpromenad

0,0

0,1

0,1

0,0

Park tivoliplan

0,0

0,6

0,6

0,0

Råsvalslund

0,0

0,1

0,1

0,0

Reinvestering lekplatser

0,0

1,0

1,0

0,0

Tak på sandfickor

0,0

0,3

0,3

0,0

Reinvestering idrott

0,0

1,4

1,4

0,0

Totalt

0,2

16,2

24,7

8,5

Investeringsprojekt

Projekt renovering av broar där ingår rivning av Gröna bron och en ny bro. Den nya bron
kommer inte att komma på plats under 2021 pga av att upphandlingen behöver justeras.
Informations har skett på kommunstyrelsen av Bram Corthals från
Samhällsbyggnadsförbundet, rivning av gröna bron kommer att ske under 2021. Därav
kommer 8,5 Mnkr begäras att ombudgeteras till 2022.
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3.12Finansförvaltning
Drift
Nettokostnad

Budget
janmars

Budgetavvikelse
jan-mars

Prognos
helår

Budget
helår

Budgetavvikelse
helår

6,6

23,6

17,0

84,4

94,4

10,0

-1,1

-1,0

0,1

-3,9

-3,9

0,0

Kommunal skatt

-271,9

-269,7

2,2

-1 103,8

-1 078,8

25,0

Generella
statsbidrag

-119,8

-120,3

-0,5

-486,7

-481,4

5,3

Finansiella
intäkter

-0,6

-1,4

-0,8

-5,5

-5,5

0,0

Finansiella
kostnader

0,7

0,9

0,2

3,5

3,5

0,0

Avskrivningar

0,0

2,0

2,0

4,0

7,9

3,9

Övriga finansiella
poster

0,0

1,3

1,3

3,4

5,4

2,0

-386,1

-364,6

21,5

-1 504,6

-1 458,4

46,2

Finansförvaltning
Arbetsgivaravgift,
pensioner mm
Intern ränta

Totalt

Skatteprognos februari, det kommer en ny 29 april. Prognostiserat överskott på
pensionsmedel på 10 mnkr. Avskrivningar och övriga finansiella poster redovisar ett
överskott.

3.13Stadshus koncernen
Stadshuskoncernen
Stadshus
prognos
helår

Linde
Energi
prognos
helår

FALAB
prognos
helår

BELAB
prognos
helår

Elimineringar

Totalt

Intäkter

0,2

243,5

264,5

28,1

-44,2

492,1

Summa rörelsens intäkter

0,2

243,5

264,5

28,1

-44,2

492,1

Drift

-1,2

-60,3

-117,0

-115,5

-30,5

Koncernen

Fastighetsunderhåll/Energikostnader

-146,0

Summa rörelsens kostnader

-1,2

-175,8

-147,5

-39,0

Driftnetto

-1,0

67,7

117,0

-10,9

172,8

-25,5

-79,9

-0,1

-105,5

Avskrivningar
Jämförelsestörandeposter

-1,5

Rörelseresultat

-1,0

42,2

35,6

Summa finansiella poster

-1,3

-0,7

-36,0

Resultat före skatt och
bokslutsdispositioner

-2,3

41,5

-0,4

Kommunstyrelse, Månadsuppföljning

44,2

-319,3

-1,5
-11,0

65,8
-38,0

-11,0

27,7
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FALAB-koncernen
Koncernen följer budget i stort. Högre driftkostnader kompenseras av lägre underhåll vilket
är naturligt för årstiden. Detta kommer att ”rättas till” under året då dessa poster ej är
periodiserade. Arbetet med att minska vår kostnadsmassa pågår för fullt och en rad åtgärder
är vidtagna. Resultatmässigt går koncernen bättre än budget.
BELAB
Bolaget påverkas kraftigt av pandemin och har samtliga verksamheter stängda för
allmänheten. Den ekonomiska situationen är tuff då bolagets intäkter minskat markant och i
dagsläget är anläggningarna endast öppna för förenings- samt skolverksamhet. Bolaget jobbar
med att hålla nere kostnaderna för att kompensera de tappade intäkterna. Personalen är i
olika grader korttidspermitterade och bolaget ansöker om stöd från tillväxtverket för detta. I
prognosen är det beräknat att samtliga verksamheter är fortsatt stängda i samma grad som
tidigare april månad ut, skulle bolaget behöva hålla stängt ytterligare tid så kommer
prognosen att försämras.
LEAB-koncernen
Koncernen har sett en ökad volymomsättning och högre elpriser främst beroende på en kall
inledning av 2021. Det kyliga väderläget har lett till en hög press på främst värmesidans
driftläge med en hel del bio-olja samt eldningsolja i spetsvärmen. Totalt sett hamnar
koncernens resultat ca 1,9 mkr bättre än budget. Då underhållsåtgärder på bolagets
anläggningar inte kommit igång fullt ut ännu förväntas årets resultat landa i nivå med budget.
Stadshus-koncernen
Intäkterna är 5,3 mkr högre än budget vilket har att göra med att LEAB har ca 8,3 mkr högre
intäkter medan BELAB har ca 3 mkr lägre. Driften är 3,3 mkr högre än budgeterat. De stora
skillnaderna mot budget består av att FALABs drift är ca 6,2 mkr högre medan BELAB har
sänkt sin drift med ca 2,2 mkr. Kostnaderna för underhåll/energi är ca 0,8 mkr högre än
budget vilket har att göra med att LEAB har en högre kostnad för energin med ca 7,3 mkr
medan FALAB:s underhåll ännu inte genererat kostnader vilket medför att kostnaden är
6,5 mkr lägre än budget.
Resultatmässigt så innebär detta att Stadshus-koncernen redovisar ett resultat på 17 mkr för
perioden 2021–01—2021–03, vilket är ca 3,5 mkr bättre än budget
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2021-05-05

KS 2020/135

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

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Mål och Budget 2021 revidering
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Anta reviderad Mål och budget för år 2021 innebärande att
skatteintäkter, generella statsbidrag samt utjämning ökar med 33 000
000 kronor.
2. Bevilja tilläggsanslag till Socialnämnden med 25 000 000 kronor,
Tillväxtnämnden med 2 000 000 kronor samt Kommunstyrelsen med
6 000 000 kronor.
3. Finansiering sker genom omdisponering av medel från de ökade
intäkterna enligt punkt 1.
Ärendebeskrivning
Vid Mål- och budgetseminarium 2021-05-04 lämnades information om att
skatteintäkterna, inklusive generella statsbidrag och utjämning innebär ökade
intäkter i förhållande till antagen budget för 2021 med totalt 33 000 000
kronor. Detta enligt april månads skatteunderlagsprognos. Beloppet fördelas
enligt följande:
Mnkr

Budget 2021

Ökade intäkter

Reviderad
budget

Skatteintäkter

1078,8

28

1106,8

Generella
statsbidrag och
utjämning

481,4

5

486,4

Majoriteten föreslår att de ökande intäkterna används för att förstärka
driftbudgetramarna enligt följande:
Socialnämnden
Tillväxtnämnden, Sfi
Kommunstyrelsen, planeringsreserv

25 000 000 kronor
2 000 000 kronor
6 000 000 kronor

Gunilla Sandgren
Ekonomichef
För kännedom:
Socialnämnden
Tillväxtnämnden
Ekonomienheten
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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KS 2021/126

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

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Mål och Budget 2022 och Verksamhetsplan (VP) 2023 - 2024
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
beslutar
1. Mål och budget för år 2022 och VP 2023–2024 budgetramar
(nettokostnader) och investeringar antas.
2. Investeringsvolymen för vatten/renhållningsverksamheten fastställs
till 56 miljoner kronor. Finansieringen kan ske med nyupplåning.
Övriga investeringar finansieras med långfristig upplåning till
10miljoner kronor. Låneramen för långfristig upplåning fastställs till
maximalt 66 miljoner kronor under 2022.
3. Finansiella mål – Årets resultat skall uppgå till minst 1 procent av
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Soliditeten skall
vara oförändrad eller öka under planperioden 2022–2024.
4. De av kommunfullmäktige beslutade budgetramar skall hållas. Om en
situation uppstår under löpande år så att mål och ekonomiska ramar
inte överensstämmer, så gäller den ekonomiska ramen tills annat
beslut fattas av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. (Skall
fortsättningsvis framgå av årshjulet)
5. Kommunstyrelsen medges rätt att besluta om omdisponeringar av
budgeterade medel för projekt i investeringsbudget samt besluta om
ombudgeteringar mellan åren för redan beslutade projekt. (Skall
fortsättningsvis framgå av årshjulet)
6. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, medges rätt att besluta om
omdisponeringar av budgeterade medel för
vatten/renhållningsprojekt. Kommunstyrelsen skall informeras om
detta i den månadsvisa uppföljningen efter beslut i direktionen. (Skall
fortsättningsvis framgå av årshjulet)
7. Medlemsbidraget till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen är
61 541 000 kronor för år 2022. (kompensation för ökade
lönekostnader efter genomförd löneöversyn 2022 tillkommer)
8. Medlemsbidraget, inklusive hyresbidrag till Nerikes Brandkår är 30
717 000 kronor för år 2022.

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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Ärendebeskrivning
Enlig Styrnings- och ledningssystem för kommunkoncernen ska
kommunstyrelsen varje år besluta om årshjul för planering och uppföljning.
Det innefattar arbetet med mål och budget, helårs- och delårsredovisningar,
internkontroll, samt andra uppföljningar som kommunstyrelsen för att
fullgöra sin uppsiktsplikt. Kommunstyrelsen beslöt 2020-12-15 anta årshjul
för 2021.
Mål- och budgetprocessen påbörjades med en investeringsdag 2021-02-02.
Dagen var en förberedelse och grund utifrån ett strategiskt perspektiv för
arbetet under våren med drift- och investeringsbudget, samt få en helhetsbild
av investeringsbehoven de närmaste fem åren utifrån grunduppdrag och
kvalité. De kommunala verksamheternas lokalbehov presenterades och
fastighetsbolagens byggnationer av lokaler och bostäder. Vidare
presenterades detalj-och översiktsplaner, Frövi verksamhetsområde och
Samhällsbyggnadsförbundets behov inom såväl den skatte- som
avgiftsfinansierade verksamheten. Investeringarna har även behandlats av
utskottet för stöd och strategi 2021-03-09 och 2021-04-27. Tillkommande
driftkostnader (exklusive kapitalkostnader) för de objekt där så är aktuellt
har även presenteras.
Analysdagen genomfördes 2021-03-17. Under dagen lämnades en beskrivning
av verksamheternas grunduppdrag utifrån vad som hände under föregående
år och vilka slutsatser man kan dra av det. Befolkningsförändringar i
kommunen och frågor som arbetsgivare var andra områden som behandlades
under dagen. De kommunala bolagen deltog även och presenterade sitt
uppdrag utifrån bl a ägardirektivet. Syftet med dagen var att den skulle utgöra
underlag för kommande planeringsprocess.
Vid Mål- och budgetseminarium 2021-03-24 gavs en presentation av
årsredovisningen 2020 samt de ekonomiska planeringsförutsättningarna,
som exempelvis befolkningsprognos, prognos över volymjusteringar,
skatteunderlag och omvärldsanalys. Kommunfullmäktiges grunduppdrag och
kvalitetsfaktorer och utmaningar i framtiden behandlades. Även utrymme för
politiska diskussioner fanns kring frågan – Vad krävs för att få en hållbar
kommun utifrån de utmaningar som finns och kommer i framtiden utifrån ett
ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart perspektiv.
Vid Mål- och budgetseminarium 2021-05-04 lämnade förvaltningscheferna en
analys av de effektiviseringar som gjordes 2020, presenterade vilka beslut
som har tagits om effektivisering 2021 samt vad dessa innebär för
verksamheterna. Arbetet med effektiviseringarna för åren 2023 och 2024
berördes även. Skatteintäkterna har beräknats efter skatteunderlagsprognos
per den 29 april 2021 och innebär ökade intäkter med cirka 30 miljoner
kronor innevarande år och för aktuell planperiod. Förslag till investeringar
presenterades även.
Under dagen fanns även utrymme för politiska diskussioner inför fortsatt
arbete med att fördela budgetramar.

§69/21 Mål och Budget 2022 och Verksamhetsplan (VP) 2023 - 2024 - KS 2021/126-1 Mål och Budget 2022 och Verksamhetsplan (VP) 2023 - 2024 : Mål och Budget 2022 och Verksamhetsplan (VP) 2023 - 2024

3 (3)
Majoritetens förslag innebär tillskott av driftbudgetramarna i förhållande till
tidigare beslutad verksamhetsplan enligt följande:
Socialnämnden

25 Miljoner kronor

Tillväxtnämnden, svenska för invandrare

2 Miljoner kronor

Kommunstyrelsen, planeringsreserv

6 Miljoner kronor

Investeringarna uppgår under planperioden till 370,2 miljoner kronor. 92,8
miljoner kronor för år 2022, 153,1 miljoner kronor för år 2023 samt 106,9
miljoner kronor för år 2024. Plan finns även för åren 2025–2026.
Vatten/renhållningsinvesteringarna beräknas lånefinansieras i sin helhet.
Dessa uppgår till 56 miljoner kronor för år 2022, 116 miljoner kronor för år
2023 och 70 miljoner kronor för år 2024.
Henrik Arenvang
Kommundirektör

Gunilla Sandgren
Ekonomichef

För kännedom:
Samtliga nämnder
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Nerikes Brandkår
Bilagor:
Mål-och budget 2022 och VP 2023-2024
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1 Majoritetsföreträdarna har ordet
1.1 Politisk inriktning 2022-Framåt tillsammans

2 Inledning
Kommunfullmäktiges Mål och budget är det övergripande och överordnande styrdokumentet
som innehåller planperiodens förutsättningar.
Nämndernas uppgift är att fastställa grunduppdraget, kvalitetsfaktorer samt utforma
utvecklingsmål på sin nivå. Mål och budget fastställs av kommunfullmäktige i juni månad.
Nämndernas verksamhetsplan fastställs i respektive nämnd senast november 2021 och
meddelas till kommunstyrelsen i december 2021.

3 Vision
Lindesbergs kommun - där Bergslagen och världen möts
"Lindesbergs kommun ska genom nyskapande insatser, byggda på tradition och erfarenhet, vara
det naturliga valet för näringsliv och boende i Bergslagen och angränsande delar av
Mälardalen".

I Lindesbergs kommun ges alla möjlighet att växa och förverkliga sina liv. Vi satsar på skolan,
främjar arbete och företagande, underlättar för näringslivet och hjälper arbetslivet med
kompetensförsörjning. Vi ska bli en av Sveriges främsta skolkommuner, ge de bästa
möjligheterna till arbete och eget företagande och erbjuda en rik, varierad fritid. Lokal
utveckling gör kommunen hållbar i både tätorter och på landsbygden. Vare sig du är beroende
av samhällets stöd eller inte, lever både gammal och ung ett gott och tryggt liv i kommunen.
Dina drömmar, behov och ambitioner är centralt för kommunens utveckling!
Med den vackra Bergslagsnaturen som närmaste granne är det lätt att hitta ett hem att trivas
i, från Kloten i norr till Fellingsbro i söder. I Lindesberg har vardagen sin naturliga gång. Här
finns de livliga centralorterna och landsbygdens lugn. Kommunikationer, ett sjudande
affärsliv, attraktiva bostäder, industrimark och ett varierat och rörligt arbetsliv är självklart.
Här bygger vi ett hållbart samhälle som inkluderar alla människor.
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En god välfärd och rika möjligheter med ett sprudlande kultur- och föreningsliv ger det lilla
extra som vi behöver. Förutsättningarna för handel och näringsliv är utmärkta. I kommunen
finns en framsynt planberedskap så olika boendealternativ i attraktiva lägen snabbt erbjuds
likaväl som mark för industrietablering och effektivt företagsstöd.
I Lindesbergs kommun finns unika förutsättningar med flera idrottsanläggningar och klubbar
som erbjuder bredd- och elitverksamhet. Här finns sjukvård på nära håll var du än befinner
dig och akutsjukhus på huvudorten. De goda kommunikationerna gör det enkelt att pendla.
Lindesbergs kommun ligger i hjärtat av Bergslagen och har drygt 23 500 invånare.
Näringslivet präglas både av historisk tillverkningsindustri och många nya små och stora
företag inom både teknik, tjänste- och varuproduktion.

4 Hållbar utveckling
Lindesbergs kommun och Bergslagen bubblar av kreativitet, innovation och
framåtanda. Med kommande generationers bästa för våra ögon höjer vi nu dessutom
ambitionsnivån med målet att göra Lindesbergs kommun till ett showroom för hållbar
utveckling.
Det är vårt ansvar som vuxna att ge dagens unga framtidstro bortom klimathot och social oro.
Hit ska man komma för att inspireras och utvecklas tillsammans med våra lokala företag och
organisationer, utifrån de tre aspekterna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Just
ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet kommer från och med nu och i framtiden
genomsyra politikens beslutsunderlag.
Kommunkoncernen andas redan idag enormt mycket hållbarhet där Linde energi samarbetar
med lokala industrier för att ta tillvara spillvärme och har byggt Örebro läns största solpark –
Solhagen i Torphyttan, Besök Linde bidrar till social hållbarhet genom gränsöverskridande
och inkluderande möten och LIBO bygger in framtidens energiteknik i sina bostäder.
”Framtidens stadsdel, Lindesberg” är utgångspunkten i vårt strategiska arbete mot att bli en
förebild och föregångare inom hållbar utveckling. Projektet, som leds av Lindesbergs bostäder
AB (LIBO) och är en långsiktig satsning på Hagabergsområdet i Lindesberg, sker i samverkan
med kommunala verksamheter och externa aktörer.
Vi ska visa upp kraften som finns i kommunen. Med start i de kommunala bolagen blir vi
Sveriges första kommunövergripande showroom för en hållbar framtid! Vi vill bjuda in
näringslivet och övriga civilsamhället att skapa landets första lokala skyltfönster för hållbar
tillväxt och välfärd.
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De globala målen för hållbar utveckling Agenda 2030, antogs av FN:s generalförsamling i
september 2015. Alla har ett ansvar att bidra till målen och i Sverige ligger ansvaret på
arbetet med de globala utmaningarna lokalt. Utmaningen blir att se och bedöma hållbarheten
utifrån de tre delarna som en helhet. Hållbarutveckling i Lindesbergs kommun innebär att
resurserna används på ett sätt så att kommande generationers möjligheter till utveckling inte
äventyras. Lindesbergs kommun har från och med 2022 integrerat Agenda 2030 i
kommunfullmäktiges grunduppdrag Hållbar utveckling i Lindesbergs kommun,
kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål.

5 Lindesbergs styrmodell
Styrmodell lyfter vikten av tillit i kommunens styrning och ledning, mellan och inom
kommunens strukturer. Utöver en tillitsfull styrning behövs även ett tillitsbaserat ledarskap
och en organisation där tillit är en del av den rådande kulturen. Tillitsbaserad styrning och
ledning innebär att minska onödig kontroll och detaljstyrning och att bättre ta tillvara
medarbetarnas kompetens för att skapa mer kvalitet i tjänsterna till medborgaren. Tillit i
Lindesbergs kommun är när styrning, kultur och organisation fokuserar på verksamhetens
syfte och medborgarens behov, där varje beslutsnivå aktivt verkar för att stimulera
samverkan och helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer samt säkerställa att varje nivå
kan, vill och vågar hjälpa kommunens personer, medborgare, elever, invånare, företagare och
besökare. I Lindesbergs kommun har kommunfullmäktige, nämnder och utvecklingsmål som
ska leda kommunen till ett önskat läge. Förvaltningens uppföljning sker genom att följa
nyckeltal samt genom dialoger. Det minskar detaljstyrning för dem närmast
brukare/elever/kunder. Det skapar tillit mellan politik och förvaltning, mellan ledning och
chefer samt mellan chefer och medarbetare
Utgångspunkter







Styrmodellen ska omfatta alla delar av styrningen.
Styrmodellen ska kunna hantera alla typer av styrning som berör kommunens
verksamheter.
Styrmodellen är både en struktur och ett arbetssätt för planering och uppföljning.
Styrningen utgår från verksamheternas grunduppdrag.
Ansvaret för att planera, utveckla och följa upp verksamheten ska ligga så nära
medarbetare och medborgare som möjligt.
Styrmodellen är politiskt neutral och ska fungera oavsett politikens innehåll och över
tid. De politiska viljeinriktningarna framkommer i det som man fyller styrmodellen
med.
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6 God ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning för Lindesbergs kommun innebär att säkerställa en ekonomi som
håller över tid. Det innebär att kommunens finansiella och verksamhetens mål uppnås, att
verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt för att uppnå hållbar
utveckling.
Hållbar utveckling innebär att en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling innefattar
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Den ekonomiska hållbarheten väger tungt vid
bedömning av god ekonomisk hushållning men finns det inte en social- och
ekologiskhållbarhet så försvårar det att uppnå en god ekonomisk hushållning.
En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns balans mellan löpande
intäkter och kostnader. Verksamhetens nettokostnader bör inte öka i snabbare takt än
skatteintäkter och generella statsbidrag. Genom att inte förbruka alla intäkter i den ordinarie
verksamheten skapas förutsättningar för att finansiera investeringar, betala räntor på lån
samt för att klara oförutsedda kostnader.
Det är viktigt för god ekonomisk hushållning att soliditeten över en längre period utvecklas i
positiv riktning. Soliditeten är ett mått på långsiktigt finansiellt handlingsutrymme. Det visar i
vilken utsträckning tillgångar har finansierats med eget kapital respektive lån. Att visa
överskott till följd av tillfälliga intäkter eller realisationsvinster är inte ett långsiktigt hållbart
sätt att bygga en budget. Ett positivt resultat är viktigt för att klara framtida investeringar och
förändringar i demografin.
För att skapa ett finansiellt handlingsutrymme är Lindesbergs kommuns finansiella mål:
1. Soliditeten skall vara oförändrad eller öka under planperioden 2022–2024.
2. Årets resultat skall uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och
utjämning.
Kommunala bolagen
Styrningen sker utifrån de mål som kommunfullmäktige sätter upp och de resultat som skall
uppnås. Detta framgår av ägardirektiven som utfärdats. Kommunens bolag skall även följa det
årshjul som beslutats av kommunstyrelsen samt i tillämpliga delar följa de strategier som
fastställts av kommunfullmäktige.
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7 Viktiga förhållanden för resultat och ställning
7.1 Samhällsekonomisk utveckling
Än har inte världen besegrat pandemin. Det kommer att ta tid. Men mycket talar för att vi
under 2021 når en bra bit på väg, nu när vaccinationen tar fart. Trots omfattande
restriktioner och vågor att smittspridning befinner sig ekonomin i en återhämtningsfas både
globalt och i Sverige. Under loppet av 2021 beräknas konjunkturen stärkas allt snabbare och
prognosen för svensk BNP-tillväxt är dryga 3 procent, vilket skulle innebära att raset från
2020 hämtas igen.
Kommunernas ekonomi i Sverige
År 2020 var ett omtumlande år, som slutade i ett rekordhögt resultat för kommunerna på
drygt 35 miljarder. Överskottet motsvarar 5,7 procent av skatter och generella statsbidrag. De
samhällsekonomiska förutsättningarna såg svaga ut innan året började. När pandemin slog till
fick det genomgripande påverkan på många verksamheter och det var i princip omöjligt att
gissa vilka ekonomiska konsekvenser detta sammantaget skulle få. Många verksamheter fick
stängas och i andra verksamheter minskade efterfrågan. Den lägre omfattningen av
verksamheter och ökning av de generella statsbidragen är några förklaringar bakom de höga
resultaten. De närmaste åren ser förhållandevis ljus ut i kommunerna. En bra real
skatteunderlagsutveckling väger upp det faktum att de generella statsbidragen minskar. Ett
stort frågetecken är dock om huruvida det har byggt upp en "verksamhetsskuld",
motsvarande den inom hälso- och sjukvården, och vilken betydelse den kan komma att få för
framtida behov. Stora, tillfälliga statsbidrag till äldreomsorgen ställer krav på en snabb
anpassning och mer, och bättre, utbildad personal, samtidigt som antalet personer i särskilt
boende har minskat. Resultaten försvagas successivt, men hamnar över 2 procent av skatte
och generella statsbidrag 2021–2023. År 2024 bedöms kommunerna dock behöva antingen
ett tillskott eller vidta kostnadsbesparande åtgärder. (Ekonomirapporten maj 2021)
RIPS (Riktlinje för beräkning av pensionsskuld)
Styrelsen för SKR (Sveriges kommuner och regioner) har den 23 april 2021 beslutat att anta
ändringarna i livslängdsantagandet i RIPS, enligt RIPS-kommitténs förslag, samt att
rekommendera kommuner och regioner att tillämpa de nya parametrarna vid beräkning av
pensionsskuldens storlek.
Förändringen beror främst på att medellivslängden har ökar. Ökningen är främst för män
samt att höginkomsttagare lever längre. Detta kommer att påverka pensionskostnaden på
förmånsbestämda pensionsåtagande. Riktmärket och snittet för kommuner är 5,5 procent på
avsättningen och 3,1 procent på ansvarsförbindelsen.
Arbetsmarknad
Redan under hösten 2019 ökade antalet inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i mer än
tolv månader till följd av en dämpad konjunktur och en ökad strukturomvandling på
arbetsmarknaden. Pandemin har förstärkt utvecklingen och det finns en överhängande risk
att antalet långtidsarbetslösa, som redan är på rekordhöga nivåer, fortsätter att öka.
Krisen har bidragit till att strukturomvandlingen på arbetsmarknaden har påskyndats.
Strukturomvandlingen på arbetsmarknaden innebär att digitaliseringen och
automatiseringen ställer nya och högre krav på arbetskraftens kompetenser.
Strukturomvandlingen riskerar att öka obalansen på arbetsmarknaden ytterligare då fler
personer saknar efterfrågade kompetenser.
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Samtidigt riskerar de som redan var arbetslösa innan krisen att få det ännu svårare när
kompetenskraven ökar, framför allt arbetslösa med kort utbildning. Det finns därför en risk
att strukturarbetslösheten stiger i spåren av pandemin, vilket kan medföra att den totala
arbetslösheten permanentas på en högre nivå. Utvecklingen förstärks av att branscher som
hotell, restaurang och handel med många ingångsjobb har drabbats hårt av krisen. Det
innebär att inträdet för nya personer på arbetsmarknaden, som unga och utrikes födda,
riskerar att försenas och försvåras. När fler nya personer sedan fyller på arbetskraften
successivt riskerar de som blev arbetslösa under ett tidigt skede att hamna längre bak i kön.
Det är dock tydligt att de som får jobb i huvudsak är personer som varit arbetslösa under
kortare tid och som nästan uteslutande har minst en gymnasieutbildning. En fullföljd
gymnasieutbildning är den enskilt viktigaste faktorn för att varaktigt etablera sig på
arbetsmarknaden. (Arbetsförmedlingen)
Befolkning
Nya befolkningsprognosen (april 2021) som SCB (statens statistiska centralbyrå) visar på att
befolkningen i Sverige ökar mindre i alla åldrar men 80+ ökar snabbare är befolkningen i
yrkesför ålder trots att man har räknat upp av man jobbar till 66 år.
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7.2 Kommunalekonomisk utveckling
Inom den kommunala ekonomin och verksamheter har det varit stora svängningar under
2020. Vissa verksamheter har gått på sparlåga, andra har fått lägga om arbetet helt på ett sätt
som aldrig kunde förutspås. År 2020 visade på ett stort överskott tack vare tillfälliga och
riktade statsbidrag. From år 2021 och framåt så finns inte dessa intäkter och
smittspridningen är fortfarande på hög nivå i maj månad 2021. Hur det kommer att påverka
kommunens ekonomi på helåret är svårt att samt prognostisera. Det som syns redan nu är att
bla orosanmälningar och externa placeringar ökar inom individ och familj. Priserna för en
placering har nästan fördubblats i vissa fall.
Drift- och investeringsramar utgör de ekonomiska förutsättningarna för nämndernas
planering av verksamheten. Kommunfullmäktige fördelar ramarna till nämnderna, så att
nämnderna kan prioritera och skapa en riktning av grunduppdrag, kvalitetsfaktorer.
Den totala prognosen för nämnderna år 2021 är ett negativt resultat och har varit så något år
bakåt i tiden men efter april månads utgång är det även en prognos på ett negativ resultat för
kommunen totalt.
Kommunens skatteintäkter
Kommunens största inkomstkälla är skatteintäkterna det är ca 56 procent av de totala
intäkterna i kommunen. Skattesatsen för Lindesbergs kommun för år 2022 är 22:30 och
därmed oförändrad jämfört med år 2021. Kommunens skatteintäkter påverkas främst av
skatteunderlagets utveckling och befolkningsförändring. Skatteprognosen i april 2021 visar
på att skatteintäkterna och statsbidragen ökar och bedömningen är att de ökar med ca 33
Mnkr from år 2021 samt för perioden 2022–2024 för Lindesbergs kommun. Om ökningen blir
i den storleksordningen beror på hur pandemin utvecklas under sommaren och hösten, då
den påverkar exempelvis arbetslöshet, sjukfrånvaro, socialohälsa mm. Kommunen har ett
flertal stora industrier som genererar många arbetstillfällen, måste de varsla personal så
påverkar det kommunens skatteintäkter och eventuellt arbetslösheten i Lindesbergs
kommun. Ökar arbetslösheten så kan det även generera högre kostnader för ekonomiskt
bistånd.


Skatteintäkter och utjämningsbidrag i Lindesbergs kommun beräknas utifrån den
prognos som SKL (Sveriges kommuner och landsting) presenterade i cirkulär 21:20 i
april månad 2021.
 Beräkningen baseras på kommunens egna befolkningsprognos.
Övriga planeringsförutsättningar








Pensionsberäkningen grundas på uppgifter från KPA Pension, december 2020 med en
femårig prognos
Internräntan är 1 procent år 2022
Borgensavgiften 0,3 % på aktuellt lånebelopp
Ökade personalkostnader har budgeterats i en centralpott som fördelas till nämnderna
då resultatet av löneförhandlingarna är slutförda.
Budget för ökade kostnader för avskrivningar och drift finns på finansförvaltningen
I verksamhetsplan 2022–2024 ingår en effektivisering/verksamhetsavveckling för
samtliga nämnder.
I verksamhetsplan 2022–2024 så finns det en planeringsreserv under
kommunstyrelsen med 11 Mnkr år 2022 och 16 Mnkr för åren 2023 och 2024
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Effektiviseringarna per nämnd som är beslutade enligt Verksamhetsplan.
Effektiviseringar per nämnd (Mnkr)

2020

2021

2022

2023

Totalt

Barn- och utbildningsnämnd

7,0

4,5

4,5

4,6

20,6

Kommunstyrelse (förvaltningen)

4,3

0,7

1,2

0,5

6,7

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

3,1

3,1

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen

0,3

0,3

Socialnämnd

3,0

3,9

3,9

3,8

14,5

Tillväxtnämnden

5,0

0,5

0,0

0,7

6,2

RIPS (Riktlinje för beräkning av pensionsskuld)
Beräkningen av RIPS kommer att förändras utifrån att medellivslängden ökar, riktmärket är
5,5% på avsättningen och ansvarsförbindelsen 3,1%. Procenttalen är vad man beräknar med
i snitt lokala avvikelser kan förekomma. Beräkning kommer senare under våren från KPA
pension.
Soliditet
Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Den visar hur
stor del som finansieras med eget kapital. Ju högre soliditet, desto lägre är skuldsättningen i
kommunen.
Soliditeten påverkas av två faktorer: årliga resultatet och förändringen av tillgångar. För att få
med de pensionsförpliktelser med löneskatt som finns utanför balansräkningen, används
måttet soliditet inklusive pensionsförpliktelser. Det ger en bättre bild av kommunens totala
långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Kommunens soliditet har utvecklats positivt de
senaste åren vilket medför att kommunens egna kapital täcker pensionsskulden. Prognosen är
att soliditeten stärks ytterligare under planperioden.
Soliditeten för kommuner som även de är lågpendlings kommun nära större stad så hade de
en soliditet på 14,5 procent år 2020, snittet i riket ligger på 26,7 procent år 2019 (finns inte
resultat för 2020 för riket klart). Lindesbergs kommuns soliditet är högre än jämförbara
kommuner och närmar sig rikets.
Det finansiella målet är att soliditeten ska vara oförändrad eller öka jämfört med föregående
år.
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Resultatutveckling
Kommunallagen fastställer att kommunen för ett räkenskapsår måste redovisa högre intäkter
än kostnader. För att säkra det egna kapitalet och bygga upp medel för investeringar, reserv
för oförutsedda händelser och kostnader utanför egen kontroll, konjunktursvängningar eller
förändrade lagar och förordningar måste resultatet inte bara vara i balans utan det krävs
positiva resultat. Ska de budgeterade resultaten uppnås så krävs det att nämnderna klarar av
att genomföra de effektiviseringar som finns i planperioden, samt att de underskott som finns
i prognosen efter april 2021 återhämtas. From år 2022 så är planeringsreserven 11 Mnkr, 16
Mnkr för 2023 och 2024.Planeringsreserven byggs upp för att kunna möta upp eventuella
förändringar av skatteprognoser, oförutsedda kostnader. Kommunstyrelsen har även en
budget för projekt med 5 Mnkr per år. Dessa medel ska användas till politiska prioriteringar
för att driva projekt som kan leda till kvalitetsutveckling av kommunens verksamheter.

Investeringsbudget
Fördelningen av investeringsbudgeten sker med utgångspunkt utifrån reinvesteringar,
nyinvesteringar och inventarier. Reinvesteringar har prioriterats först för att säkerställa att
grunduppdraget uppnås. De största reinvesteringsbehoven framåt finns inom vatten,
renhållning och gata.
De största enskilda investeringsprojekten under perioden är Lindesbergs reningsverk, ny
återvinningscentral, ombyggnation Kristinavägen samt reservvattenledning mellan Nora och
Lindesberg.
En stor investering som är i planeringsfasen och som inte finns med i budget är Frövi
industriområde där detaljplanen är under granskning tom 21 maj 2021 och investeringen kan
eventuellt påbörjas under planperioden.
Diagrammet beskriver nettoinvesteringarna fördelat på avgiftsfinansierade verksamhet och
övrig verksamhet. Avgiftsfinansierad verksamhet är vatten och renhållning och övriga
investeringar är till största delarna infrastrukturella satsningar.
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Investeringarna på 92,8 Mnkr, år 2022 motsvarar 6 procent av verksamhetens
nettokostnader. Det har även aviserats efter april månad 2021 att några investeringsprojekt
kommer att behöva ombudgeteras till år 2022. De projekten med störst budget är
nybyggnation av bro vid Loppholmen, nytt villaområde, Rya vattenverk, Frövi
industriområde.
Likviditet och kassaflöde
Genomförs alla planerade investeringar och lån upptas med 66 Mnkr år 2022 och 126,0 Mnkr
2023 och 85 Mnkr år 2024 för investeringar, så är prognosen att kommunens likvida medel
minskar under planperioden med ca 43 Mnkr. Investeringar avseende vatten – och
renhållning finansieras med lån.
Befolkningsutveckling och demografin
Lindesbergs kommun hade totalt 23 658 invånare. Under åren 2010–2020 ökade antalet
invånare i Lindesbergs kommun med 629 personer. Fördelat på män och kvinnor är det 414
män och 215 kvinnor. Av dessa år har det var tre år som det har varit befolkningsminskning
och det är under åren 2012, 2017 samt 2018. År 2020 skiljde sig åt jämfört med flera år
tillbaka då inflyttningsnettot var + 67 personer.

Även invandringsnettot skiljer sig åt under 2020, en stor orsak till detta är pandemin då
många gränser har varit stängda under stor del av år 2020. Hur det kommer att se i framtiden
är svårt att prognostisera utifrån hur länge gränserna är stängda och pandemin pågår.
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Per sista februari 2021 har antalet invånare ökat med 4 personer och det är främst i
åldersgrupperna 65-år och äldre. Prognosen fram till år 2030 är att personer som är 80 åroch äldre kommer att öka med ca 60 procent jämfört med 2020, det är högre än riket (49
procent) och för invånare i åldrarna 0–18 år är prognosen på ca 2 procent i ökning. Personer
som är i arbetsförålder 19–64 år prognostiseras med en minskning på ca 3 procent till 2030
jämfört med år 2020 i Lindesbergs kommun. I riket är prognosen att de i arbetsför ålder ökar
med ca 3,9 procent, 20–66 år. Så det innebär att Lindesbergs kommun har större utmaningar
gällande demografin än snittet i riket de närmaste åren framåt då de äldre ökar i snabbare
takt än de i arbetsförålder. Tas hänsyn till att personer jobbar lite längre så motsvarar det inte
ökningen av personer som är 80 år och äldre.
Andel av befolkningen i Lindesbergs kommun för respektive åldersintervall.
Åldersintervall

2010

2020

2030

0–18 år

21%

21%

20%

19–64 år

57%

54%

47%

65–79 år

16%

19%

24%

6%

6%

9%

80-W

Arbetsmarknad
Lindesbergs kommun har en total arbetslöshet på 8,5 procent (kvinnor 8,6 och män 8,5) i
mars 2021 vilket är i stort på samma som riket (8,4 procent) och lägre än Örebro län (8,8
procent). Arbetslösheten i kommunen har de senaste året följt utvecklingen i riket i stort.
Under 2020 blev det en förändring där avståndet minskade och Lindesbergs kommuns
arbetslöshet närmade sig riksgenomsnittet. De grupper som ligger högre än riket är
arbetslösheten för ungdomar och utrikesfödda men arbetslösheten för utrikesfödda har
minskat från 28,2 procent 2019 till 22,8 procent i mars 2021. I diagram som följer framgår
hur arbetslösheten utvecklats under 2019-mars-2021.
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Långtidsarbetslösheten (öppet arbetslös mer än 12 månader) i Lindesbergs kommun följer
trenden som i riket att den ökar. Mellan mars-2020 och mars -2021 har antalet inskrivna
arbetslösa som varit utan arbete i mer än tolv månader ökat med 10,7 procent (mars-2019mars-2020, 5,5 procent). En fullföljd gymnasialutbildning är en viktig del för att minimera
långtidsarbetslöshet och varaktigt kunna etablera sig på arbetsmarknaden. I Lindesbergs
kommun är det ca 40 procent som inte har en fullföljd gymnasial utbildning (3 år).

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

Kvalitetsindikator

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

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

Friska medarbetare

Sjukfrånvaro hos medarbetare

8.2 Välfärd och service
Beskrivning
Trygg social utveckling för alla åldrar är en förutsättning för ett väl fungerande och
utvecklande arbete. I takt med att befolkningen blir äldre är det allt viktigare att främja en
positiv hälsoutveckling för att möjliggöra ett självständigt liv högt upp i åldrarna. En
genomförd utbildning är en grundläggande förutsättning för att vara en aktiv
samhällsmedborgare med egen försörjning och även en avgörande faktor för en god och
jämlik hälsa.
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Kvalitetsfaktor

Kvalitetsindikator

God ekonomisk hushållning

Soliditeten ska vara oförändrad eller öka jämfört med
föregående år
Årets resultat skall uppgå till minst 1 procent av
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning
Nämndernas effektiviseringar ska beslutas och
genomföras under planperioden
Nämndernas grunduppdrag och kvalité ska vara
uppfyllt eller på väg att uppnås

God kommunal service

Nöjda medborgare
Långtidsarbetslöshet 25–64 år, andel (%) av bef.
Kvinnor
Långtidsarbetslöshet 25–64 år, andel (%) av bef. Män
Utbetalning av försörjningsstöd exklusive intäkter
Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt
bistånd andel % av befolkningen, kvinnor
Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt
bistånd andel % av befolkningen, män
Invånare 0–19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel
(%)

8.3 Samhälle och demokrati
Beskrivning
Alla invånare ska ha samma möjligheter att delta i den demokratiska processen och att nå
inflytande över de beslut som tas. Lindesbergs kommun har respekt för människors olikheter
och arbetar för en samhällsutveckling som inte äventyrar möjligheterna för kommande
generationer. Aktuella översiktsplaner och en planberedskap för byggande i hela kommunen
ska finnas. Genom ett levande näringsliv skapas långsiktig hållbar tillväxt som är avgörande
för kommunens utveckling.

Kvalitetsfaktor

Kvalitetsindikator

Samverkan internt och externt för att möta
framtidens välfärdsutmaningar

Befolkningsprognos
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Bygglov - Totalt, NKI
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Livsmedelskontroll
- Totalt, NKI
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Bemötande,
NKI
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Effektivitet,
NKI
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Information,
NKI
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Kompetens,
NKI
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt
- Rättssäkerhet, NKI
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Kvalitetsfaktor

Kvalitetsindikator
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt
- Tillgänglighet, NKI
Uppdaterade detalj- och exploateringsplaner i de
mest efterfrågade områdena

8.4 Hållbar utveckling i Lindesbergs kommun
Beskrivning
Agenda 2030 syftar till att skapa hållbarutveckling och består av 17 globala mål. Hållbar
utveckling innebär att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers
möjlighet att tillfredsställa sina behov. De tre dimensionerna av hållbarutveckling, det vill
säga de ekonomiska, social och miljömässiga dimensionerna, var en viktig utgångspunkt i
framtagande av de 17 globala målen. De tre perspektiven genomsyrar målen för att skapa
hållbar, inkluderande och rättvis utveckling för alla.

Kvalitetsfaktor

Kvalitetsindikator

Lindesbergs kommun ska arbeta för att motverka fattigdom
Mål 1 Ingen fattigdom beskrivs så här i Agenda 2030
Avskaffa fattigdom i alla dess former och ge alla människor i världen chans till ett
värdigt och tryggt liv. Fattigdom handlar inte bara om inkomst. Den handlar också om
brist på makt, inflytande, socialt skydd och säkerhet. Målet handlar om att minska
antalet människor som lever i fattigdom och se till att de får tillgång till grundläggande
välfärd.
Kommunen kan bidra till målet genom att de som lever i den största ekonomiska
utsattheten kan få hjälp att ta sig ur den, samverka med civilsamhället.
Lindesbergs kommun serverar mat till kommunens verksamheter som är
näringsriktig
Mål 2 Ingen hunger beskrivs s å här i Agenda 2030. Avskaffa hunger, uppnå tryggad
livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk. Genom
att arbeta med bla minskat matsvinn, hälsosam och näringsriktig kost inom skola, vård
och omsorg, kan kommunen bidra till målet.
Lindesbergs kommun ska främja välbefinnande och hälsosamma liv för alla
åldrar
Mål 3 God hälsa och välbefinnande i Agenda 2030 beskriv så här: Säkerställa
hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. Hälsan har en avgörande
betydelse för människors möjlighet att klara skolan, arbeta, försörja sig och leva ett
självständigt liv och något som bidrar till samhällets tillväxt och hållbara utveckling. För
kommunen handlar det om hur skolan, den sociala omsorgen fungerar, hur bostads- och
samhällsplaneringen fungerar och vilket utbud det finns på kultur- och
fritidsaktiviteter.
Lindesbergs kommun ska arbeta för inkludering och likvärdig utbildning av
god kvalitet och främja livslångt lärande
Mål 4 God utbildning för all i Agenda 2030 beskriv så här: Säkerställa inkluderande och
likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. Utbildning är
en mänsklig rättighet och en viktig investering för att utrota fattigdom och skapa
utveckling i samhället. För kommunerna innebär det att ha en förskola, grundskola,
gymnasium och delar av vuxenutbildning som är av bra kvalitet och även vara
uppdaterad på de lokala arbetsmarknadsbehoven så att rätt kompetens utbildas.
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Kvalitetsfaktor

Kvalitetsindikator

Lindesbergs kommun ska arbeta för att uppnå en jämställdhet
Mål 5 Jämställdhet beskrivs så här i agenda 2030: Uppnå jämställdhet och alla kvinnors
och flickors makt. Det handlar om att kvinnor, flickor, män och pojkar ska ha samma
rättigheter, villkor och möjligheter att forma sina liv. Flickor och kvinnor ska ha makt
över sina egna liv och bestämma över sina egna kroppar. För kommunen innebär ska ge
kvinnor och män, flickor och pojkar, en likvärdig service och främja en jämställd
samhällsutveckling.
Lindesbergs kommun ska leverera dricksvatten av godkänd kvalitet samt rena
spillvatten till godkända värden
Mål 6 Rent vatten och sanitet för alla beskrivs så här i Agenda 2030:
Säkerställa tillgången till en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla. Tillgång till
vatten är en grundläggande förutsättning för att kunna leva ett anständigt liv.
Vattenkvaliteten ska förbättras genom minskade föroreningar, ökad återvinning och
effektivare vattenanvändning. Kommunen ansvar för tillgången till dricksvatten och
avloppsvattnet ska renas.
Lindesbergs kommun ska bidra till en hållbar energi.
Mål 7 Hållbar energi för alla beskrivs så här i Agenda 2030: Säkerställa tillgång till
ekonomisk överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla. Valet av
energiform påverkar i hög grad utsläppen av klimatpåverkande gaser till atmosfären.
Kommuner är stora energianvändare men också stora energiproducenter, som sådan är
det viktigt med att i upphandlingar ställa krav och i den egna produkten se till att följa
utvecklingen och använda den senaste tekniken. Genom bla förnybar energi och
utfasning av de fossila bränslena inom både elproduktion och fjärrvärme.
Lindesbergs kommun ska arbeta för anständiga arbetsvillkor och ekonomisk
tillväxt
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt och det beskriv så här i Agenda
2030 Verka för en varaktig, inkluderande och hållbar tillväxt, full och produktiv
sysselsättning med anständiga anställningsvillkor för alla. Kommunen stödjer
utvecklingen av arbetstillfällen för alla grupper, även om de strå långt ifrån
arbetsmarknaden via samverkan med arbetsförmedlingen, näringslivet och den social
ekonomin. Kommunen ansvara även för vuxenutbildningen som bidrar till att
människor kan utbilda sig och hitta arbete.
Lindesbergs kommun bidrar till en hållbar industri, innovationer
och infrastruktur
Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur beskrivs i agenda så här: Bygga
motståndskraftig infrastruktur, verka för inkluderande och hållbar industrialisering
samt främja innovation. Genom investeringar i långsiktigt hållbara transportsystem,
förnybara energi samt ökad tillgång till kunskap kan fler samhällen skapa positiv
utveckling när det gäller hälsa, ekonomisk tillväxt samt tillgång till utbildning som kan
lyfta människor ut fattigdom. I kommuner är system för vatten, avlopp och kollektiv
trafik några exempel. Genom upphandling kan utvecklingen styras mot innovation
exempelvis genom smartare teknik.
Lindesbergs kommun bidrar till en minskad ojämlikhet
Mål 10 Minskad ojämlikhet beskrivs så här i Agenda 2030: Minska ojämlikheter mellan
olika grupper i befolkningen, mellan samhällen och mellan länder. Kommunerna kan
genom sitt ansvar för skola, omsorg och socialt stöd goda möjligheter att motverka
ojämlikhet mellan olika individer och grupper av både barn och vuxna, bla genom
fullföljd utbildning som är en av flera faktorer som minskar ojämlikhet.
Lindesbergs kommun bidrar för en hållbar samhällsplanering
Mål 11 Hållbara städer och samhällen beskrivs så här i Agenda 2030: Det handlar om
att göra städer, samhällen säkra inkluderande och hållbara. Kommunen ansvara för
samhällsplaneringen och planerar för mark- och vattenanvändningen,
bostadsförsörjningen samt delar av infrastrukturen och den tekniska försörjningen.
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Kvalitetsfaktor

Kvalitetsindikator

Lindesbergs kommun bidrar till en hållbar konsumtion och produktion
Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion beskrivs så här i agenda 2030: Göra städer
och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Säkerställa
strukturer som bidrar till mer hållbar konsumtion och produktion. Kommunen är stor
konsument och upphandlar varje år varor och tjänster för stora summor. Genom att
använda olika upphandlingsinstrument kan kommunen skapa innovationsdriven
utveckling av såväl sina egna som sina leverantörers verksamheter i en hållbar riktning
och ta tillvara avfallet genom återvinning.
Lindesbergs kommun bidrar för att minska klimatpåverkan
Mål 13 Bekämpa klimatförändringar beskrivs så här i Agenda 2030: Effekten av
klimatförändringar påverkar oss alla, men de som lever i fattigdom drabbas hårdare.
Förändrat klimat orsakar bla torka, vattenbrist, översvämningar, naturkatastrofer och
kollapsade ekosystem. Kommunerna kan klimatanpassa den fysiska planeringen genom
att både förebygga och minimera riskerna för naturolyckor. Det kan exempelvis genom
infrastrukturplanering och satsning på kollektivtrafik, cykel, parkeringspolicy och
trafikplanering och minska energianvändningen.
Lindesbergs kommun bidrar till fredliga och inkluderande samhällen
Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen beskrivs så här i Agenda 2030: Alla
människor har rätt till frihet och möjlighet att påverka sina egna liv oberoende av
etnicitet, kön, religion eller sexuell läggning. Alla människor har rätt att leva i fred och
säkerhet utan rädsla för våld och förtryck. Att kommunens verksamheter fungerar
rättssäkert och motverkar korruption bidrar till att behålla en tilltro till samhällets
intuitioner.

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

Utvecklingsindikator

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

Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel
(%)
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9.2 Välfärd och service
Beskrivning
Trygg social utveckling för alla åldrar är en förutsättning för ett väl fungerande och
utvecklande arbete. I takt med att befolkningen blir äldre är det allt viktigare att främja en
positiv hälsoutveckling för att möjliggöra ett självständigt liv högt upp i åldrarna. En
genomförd utbildning är en grundläggande förutsättning för att vara en aktiv
samhällsmedborgare med egen försörjning och även en avgörande faktor för en god och
jämlik hälsa.

Utvecklingsmål

Utvecklingsindikator

Ökad måluppfyllelse i skolan

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram,
hemkommun, andel (%) Kvinnor
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram,
hemkommun, andel (%), män
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av
nybörjare två år tidigare, andel (%) Kvinnor
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av
nybörjare två år tidigare, andel (%) Män
Gymnasieelever med examen inom 4 år,
högskoleförberedande program hemkommun, andel
(%) Kvinnor
Gymnasieelever med examen inom 4 år,
högskoleförberedande program hemkommun, andel
(%) Män
Gymnasieelever med examen inom 4 år,
introduktionsprogram hemkommun, andel (%) Män
Gymnasieelever med examen inom 4 år,
yrkesprogram hemkommun, andel (%) Kvinnor
Gymnasieelever med examen inom 4 år,
yrkesprogram hemkommun, andel (%) Män
Gymnasieelever med examen inom 4 år,
introduktionsprogram hemkommun, andel (%),
kvinnor

En ökad långsiktig ekonomisk planering

Årets resultat skall uppgå till minst 1 procent av
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning
Prognossäkerhet vid ekonomiska uppföljningar
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9.3 Samhälle och demokrati
Beskrivning
Alla invånare ska ha samma möjligheter att delta i den demokratiska processen och att nå
inflytande över de beslut som tas. Lindesbergs kommun har respekt för människors olikheter
och arbetar för en samhällsutveckling som inte äventyrar möjligheterna för kommande
generationer. Aktuella översiktsplaner och en planberedskap för byggande i hela kommunen
ska finnas. Genom ett levande näringsliv skapas långsiktig hållbar tillväxt som är avgörande
för kommunens utveckling.

Utvecklingsmål

Utvecklingsindikator

Samverkan mellan kommunen och näringsliv ska öka

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Bygglov - Totalt, NKI
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Livsmedelskontroll
- Totalt, NKI
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Bemötande,
NKI
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Effektivitet,
NKI
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Information,
NKI
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Kompetens,
NKI
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt
- Rättssäkerhet, NKI
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Tillgänglighet,
NKI

Lindesbergs kommun ska bli mer inkluderande

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (%) av bef.
Kvinnor
Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (%) av bef. Män
Utbetalning av försörjningsstöd exklusive intäkter
Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt
bistånd andel % av befolkningen, kvinnor
Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt
bistånd andel % av befolkningen, män
Lämnat etableringsuppdraget och deltar i
arbetsmarknadspolitiska program (status efter 90
dagar), andel (%)
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller
studera (status efter 90 dagar), andel%
Andel tillsvidareanställda med heltidsanställning

Kommunfullmäktige, Verksamhetsplan 2022-2024

20(29)

§69/21 Mål och Budget 2022 och Verksamhetsplan (VP) 2023 - 2024 - KS 2021/126-1 Mål och Budget 2022 och Verksamhetsplan (VP) 2023 - 2024 : Verksamhetsplan 2022-2024 (Kommunfullmaktige)docx

9.4 Hållbar utveckling i Lindesbergs kommun
Beskrivning
Agenda 2030 syftar till att skapa hållbarutveckling och består av 17 globala mål. Hållbar
utveckling innebär att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers
möjlighet att tillfredsställa sina behov. De tre dimensionerna av hållbarutveckling, det vill
säga de ekonomiska, social och miljömässiga dimensionerna, var en viktig utgångspunkt i
framtagande av de 17 globala målen. De tre perspektiven genomsyrar målen för att skapa
hållbar, inkluderande och rättvis utveckling för alla.
Lindesbergs kommun ska arbeta för att motverka fattigdom
Beskrivning
Mål 1 Ingen fattigdom beskrivs så här i Agenda 2030
Avskaffa fattigdom i alla dess former och ge alla människor i världen chans till ett värdigt och
tryggt liv. Fattigdom handlar inte bara om inkomst. Den handlar också om brist på makt,
inflytande, socialt skydd och säkerhet. Målet handlar om att minska antalet människor som
lever i fattigdom och se till att de får tillgång till grundläggande välfärd.
Kommunen kan bidra till målet genom att de som lever i den största ekonomiska utsattheten
kan få hjälp att ta sig ur den, samverka med civilsamhället.
Lindesbergs kommun serverar mat till kommunens verksamheter som är näringsriktig
Beskrivning
Mål 2 Ingen hunger beskrivs s å här i Agenda 2030. Avskaffa hunger, uppnå tryggad
livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk. Genom att
arbeta med bla minskat matsvinn, hälsosam och näringsriktig kost inom skola, vård och
omsorg, kan kommunen bidra till målet.
Lindesbergs kommun ska främja välbefinnande och hälsosamma liv för alla åldrar
Beskrivning
Mål 3 God hälsa och välbefinnande i Agenda 2030 beskriv så här: Säkerställa hälsosamma liv
och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. Hälsan har en avgörande betydelse för
människors möjlighet att klara skolan, arbeta, försörja sig och leva ett självständigt liv och
något som bidrar till samhällets tillväxt och hållbara utveckling. För kommunen handlar det
om hur skolan, den sociala omsorgen fungerar, hur bostads- och samhällsplaneringen
fungerar och vilket utbud det finns på kultur- och fritidsaktiviteter.
Lindesbergs kommun ska arbeta för inkludering och likvärdig utbildning av god kvalitet
och främja livslångt lärande
Beskrivning
Mål 4 God utbildning för all i Agenda 2030 beskriv så här: Säkerställa inkluderande och
likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. Utbildning är en
mänsklig rättighet och en viktig investering för att utrota fattigdom och skapa utveckling i
samhället. För kommunerna innebär det att ha en förskola, grundskola, gymnasium och delar
av vuxenutbildning som är av bra kvalitet och även vara uppdaterad på de lokala
arbetsmarknadsbehoven så att rätt kompetens utbildas.
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Lindesbergs kommun ska arbeta för att uppnå en jämställdhet
Beskrivning
Mål 5 Jämställdhet beskrivs så här i agenda 2030: Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och
flickors makt. Det handlar om att kvinnor, flickor, män och pojkar ska ha samma rättigheter,
villkor och möjligheter att forma sina liv. Flickor och kvinnor ska ha makt över sina egna liv
och bestämma över sina egna kroppar. För kommunen innebär ska ge kvinnor och män,
flickor och pojkar, en likvärdig service och främja en jämställd samhällsutveckling.
Lindesbergs kommun ska leverera dricksvatten av godkänd kvalitet samt rena
spillvatten till godkända värden
Beskrivning
Mål 6 Rent vatten och sanitet för alla beskrivs så här i Agenda 2030:
Säkerställa tillgången till en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla. Tillgång till
vatten är en grundläggande förutsättning för att kunna leva ett anständigt liv.
Vattenkvaliteten ska förbättras genom minskade föroreningar, ökad återvinning och
effektivare vattenanvändning. Kommunen ansvar för tillgången till dricksvatten och
avloppsvattnet ska renas.
Lindesbergs kommun ska bidra till en hållbar energi.
Beskrivning
Mål 7 Hållbar energi för alla beskrivs så här i Agenda 2030: Säkerställa tillgång till ekonomisk
överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla. Valet av energiform påverkar i hög
grad utsläppen av klimatpåverkande gaser till atmosfären. Kommuner är stora
energianvändare men också stora energiproducenter, som sådan är det viktigt med att i
upphandlingar ställa krav och i den egna produkten se till att följa utvecklingen och använda
den senaste tekniken. Genom bla förnybar energi och utfasning av de fossila bränslena inom
både elproduktion och fjärrvärme.
Lindesbergs kommun ska arbeta för anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Beskrivning
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt och det beskriv så här i Agenda 2030
Verka för en varaktig, inkluderande och hållbar tillväxt, full och produktiv sysselsättning med
anständiga anställningsvillkor för alla. Kommunen stödjer utvecklingen av arbetstillfällen för
alla grupper, även om de strå långt ifrån arbetsmarknaden via samverkan med
arbetsförmedlingen, näringslivet och den social ekonomin. Kommunen ansvara även för
vuxenutbildningen som bidrar till att människor kan utbilda sig och hitta arbete.
Lindesbergs kommun bidrar till en hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Beskrivning
Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur beskrivs i agenda så här: Bygga
motståndskraftig infrastruktur, verka för inkluderande och hållbar industrialisering samt
främja innovation. Genom investeringar i långsiktigt hållbara transportsystem, förnybara
energi samt ökad tillgång till kunskap kan fler samhällen skapa positiv utveckling när det
gäller hälsa, ekonomisk tillväxt samt tillgång till utbildning som kan lyfta människor ut
fattigdom. I kommuner är system för vatten, avlopp och kollektiv trafik några exempel. Genom
upphandling kan utvecklingen styras mot innovation exempelvis genom smartare teknik.
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Lindesbergs kommun bidrar till en minskad ojämlikhet
Beskrivning
Mål 10 Minskad ojämlikhet beskrivs så här i Agenda 2030: Minska ojämlikheter mellan olika
grupper i befolkningen, mellan samhällen och mellan länder. Kommunerna kan genom sitt
ansvar för skola, omsorg och socialt stöd goda möjligheter att motverka ojämlikhet mellan
olika individer och grupper av både barn och vuxna, bla genom fullföljd utbildning som är en
av flera faktorer som minskar ojämlikhet.
Lindesbergs kommun bidrar för en hållbar samhällsplanering
Beskrivning
Mål 11 Hållbara städer och samhällen beskrivs så här i Agenda 2030: Det handlar om att göra
städer, samhällen säkra inkluderande och hållbara. Kommunen ansvara för
samhällsplaneringen och planerar för mark- och vattenanvändningen, bostadsförsörjningen
samt delar av infrastrukturen och den tekniska försörjningen.
Lindesbergs kommun bidrar till en hållbar konsumtion och produktion
Beskrivning
Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion beskrivs så här i agenda 2030: Göra städer och
bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Säkerställa strukturer som
bidrar till mer hållbar konsumtion och produktion. Kommunen är stor konsument och
upphandlar varje år varor och tjänster för stora summor. Genom att använda olika
upphandlingsinstrument kan kommunen skapa innovationsdriven utveckling av såväl sina
egna som sina leverantörers verksamheter i en hållbar riktning och ta tillvara avfallet genom
återvinning.
Lindesbergs kommun bidrar för att minska klimatpåverkan
Beskrivning
Mål 13 Bekämpa klimatförändringar beskrivs så här i Agenda 2030: Effekten av
klimatförändringar påverkar oss alla, men de som lever i fattigdom drabbas hårdare.
Förändrat klimat orsakar bla torka, vattenbrist, översvämningar, naturkatastrofer och
kollapsade ekosystem. Kommunerna kan klimat anpassa den fysiska planeringen genom att
både förebygga och minimera riskerna för naturolyckor. Det kan exempelvis genom
infrastrukturplanering och satsning på kollektivtrafik, cykel, parkeringspolicy och
trafikplanering och minska energianvändningen.
Lindesbergs kommun bidrar till fredliga och inkluderande samhällen
Beskrivning
Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen beskrivs så här i Agenda 2030: Alla människor
har rätt till frihet och möjlighet att påverka sina egna liv oberoende av etnicitet, kön, religion
eller sexuell läggning. Alla människor har rätt att leva i fred och säkerhet utan rädsla för våld
och förtryck. Att kommunens verksamheter fungerar rättssäkert och motverkar korruption
bidrar till att behålla en tilltro till samhällets intuitioner.
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10 Ekonomi
Budgetramar per nämnd
Budget 2021

Budget 2022

VP 2023

VP 2024

0,9

0,9

0,9

0,9

192,6

194,0

195,4

195,5

Kommunstyrelsens projekt
fördelas enligt beslut

5,0

5,0

5,0

5,0

Planeringsreserv

5,0

5,0

10,0

10,0

Tillägg planeringsreserv

6,0

6,0

6,0

6,0

varav
Kommunstyrelseförvaltningen

94,4

94,8

93,8

93,3

varav
Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen

48,6

49,0

45,9

45,9

varav VA/renhållning

0,0

0,0

0,0

0,0

varav Räddningstjänst

30,2

30,8

31,3

31,9

3,5

3,5

3,5

3,5

78,8

79,0

78,3

78,3

Barn- och utbildningsnämnd

639,9

636,1

631,6

631,6

Socialnämnd

570,0

568,9

565,0

565,0

14,8

14,9

14,6

14,6

Summa nämnder/
verksamheter

1 497,0

1 493,8

1 485,8

1 485,9

Finansförvaltning

1 505,5

1 499,8

1 491,8

1 491,9

8,8

6,0

6,0

6,0

Revision
Kommunstyrelsen totalt

varav
Överförmyndarverksamhet
Tillväxtnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden
Bergslagen

Resultat
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Investeringsbudget per nämnd
Nämnd

Budget 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

16,0

7,0

7,0

7,0

10,0

Kommunstyrelsen till
förfogande

8,0

5,0

5,0

5,0

8,0

Busshållplatser

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Gång- och cykelvägar
enligt plan

2,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Mark- och
exploatering

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

13,2

21,8

22,0

10,1

10,1

Ombyggnad
Kristinavägen

0,0

11,0

11,0

0,0

0,0

Reinvesteringar
underhåll gator och
vägar

4,7

4,7

5,7

5,7

5,7

Reinvesteringar trafik
och tillgänglighet

1,0

0,8

0,9

0,9

0,9

Reinvesteringar väg
och gatubelysning

2,2

2,3

2,4

2,5

2,5

Sandfickor

0,3

Reinvesteringar
vägbelysning
Ramsberg

1,0

Reinvesteringar
broar/vägtrummor

4,0

3,0

2,0

1,0

1,0

-varav park/skog

2,2

1,8

1,4

1,8

1,4

Lekplatser

0,6

1,1

0,7

1,1

0,7

Flugparken etapp 3

1,0

Plantering träd och
möblering

0,6

0,7

0,7

0,7

0,7

- varav idrott

2,6

1,5

1,5

5,5

1,5

Reinvesteringar
idrott

1,4

1,5

1,5

1,5

1,5

Pooltäckning,
reningsanläggning
Fellingsbrobadet

1,2

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen
-varav gata

Kylanläggning
Råsshallen
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Nämnd

Budget 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Vatten/renhållning

56,0

116,0

70,0

24,0

18,0

-varav renhållning

1,0

22,0

Ny
återvinningscentral

1,0

22,0

- varav
vatten/avlopp

55,0

92,0

70,0

24,0

18,0

Lindesbergs
reningsverk

25,0

75,0

50,0

Mindre
ledningsarbeten och
dagvatten

7,0

8,0

8,0

8,0

10,0

Mindre
vattenanläggningar

6,0

6,0

6,0

6,0

8,0

Reservvattenledning
Lindesberg-Nora

15,0
3,0

6,0

Vattenförnyelse
Kristinavägen

2,0

Vattentornet
Hagaberg (tätskikt)

10,0

Barn- och
utbildningsnämnd

2,8

Ny grundskola
Brotorp/Lindbackaskolan

0,8

IT på nya
Brotorp/Lindbackaskolan

1,7

Omflyttning Tuvan

0,3

Totala investeringar

92,8
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Resultatbudget
Bokslut

Bokslut 2020

Budget 2021

Budget 2022

VP 2023

VP 2024

Verksamhetens
intäkter

330,3

330,1

330,9

330,9

330,9

Verksamhetens
kostnader

-1 805,9

-1 894,4

-1 922,1

-1 947,4

-1 984,3

-22,2

-23,2

-24,2

-25,2

-25,2

-1 497,8

-1 587,4

-1 615,4

-1 641,7

-1 678,5

1 085,5

1 107,4

1 146,8

1 184,8

1 221,3

465,9

486,6

472,5

460,7

461,3

Verksamhetens
resultat

53,6

6,5

3,9

3,9

4,0

Finansiella
intäkter

14,5

5,5

5,5

5,5

5,5

Finansiella
kostnader

-1,1

-3,5

-3,5

-3,5

-3,5

66,9

8,5

6,0

6,0

6,0

Avskrivningar
Nettokostnader
Skatteintäkter
Generella
statsbidrag och
utjämning

Extraordinära
kostnader
Årets resultat
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Balansbudget
Bokslut 2020

Budget 2021

Budget 2022

VP 2023

VP 2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Mark, byggnader, tekniska
anläggningar

351,1

445,6

556,5

677,1

753,3

Maskiner och inventarier

41,3

56,3

66,3

76,3

86,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Materiella
anläggningstillgångar

392,4

501,9

622,8

753,4

839,6

Finansiella
anläggningstillgångar

409,5

409,5

409,5

409,5

409,5

Finansiella
anläggningstillgångar

409,5

409,5

409,5

409,5

409,5

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

801,9

911,4

1032,3

1162,9

1249,1

BIDRAG TILL
INFRASTRUKTUR

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Förråd, exploatering m.m.

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

126,1

126,1

126,1

126,1

126,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Kassa och bank

318,2

272,2

223,3

224,8

229,5

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

445,0

399,0

350,1

351,5

356,3

1 246,9

1 310,4

1 382,4

1 514,4

1 605,4

725,6

792,5

801,0

807,0

813,0

66,9

8,5

6,0

6,0

6,0

Resultatutjämning

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Övrigt eget kapital

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

EGET KAPITAL

792,5

801,0

807,0

813,0

819,0

Avsättning för pensioner
mm

120,2

120,2

120,2

120,2

120,2

13,6

13,6

13,6

13,6

13,6

133,8

133,8

133,8

133,8

133,8

13,0

68,0

134,0

260,0

345,0

Övriga kortfristiga skulder

307,6

307,6

307,6

307,6

307,6

SKULDER

320,6

375,6

441,6

567,6

652,6

1 246,9

1 310,4

1 382,4

1 514,4

1 605,4

Pensionsförpliktelse
inklusive löneskatt

500,4

474,3

451,6

432,9

415,4

Borgensförbindelse

2336,6

2336,6

2336,6

2336,6

2336,6

Immateriella
anläggningstillgångar

Övriga materiella
anläggningstill

Kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar

SUMMA TILLGÅNGAR

Ingående eget kapital
Årets resultat

Övriga avsättningar
AVSÄTTNINGAR
Långfristiga lån

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
Ansvarsförbindelse

Kommunfullmäktige, Verksamhetsplan 2022-2024

28(29)

§69/21 Mål och Budget 2022 och Verksamhetsplan (VP) 2023 - 2024 - KS 2021/126-1 Mål och Budget 2022 och Verksamhetsplan (VP) 2023 - 2024 : Verksamhetsplan 2022-2024 (Kommunfullmaktige)docx

Kassaflödesanalys
Bokslut
2020

Budget
2021

Budget
2022

VP 2023

VP 2024

Årets resultat

66,9

8,5

6,0

6,0

6,0

Justering av- och nedskrivningar

22,2

23,2

24,2

25,2

25,2

Justering korrigering

-1,1

Justering för gjorda avsättningar

-0,3

Medel från verksamheten före
förändring av rörelsekapital

87,6

31,7

30,2

31,1

31,2

125,1

31,7

30,2

31,1

31,2

Investering fastigheter och inventarier

-24,5

-68,6

-37,7

-37,7

-39,4

Investering vatten och renhållning

-26,0

-55,5

-56,0

-116,0

-70,0

2,1

2,0

2,0

2,0

2,0

-8,0

-4,0

-4,0

-4,0

-4,0

LÖPANDE VERKSAMHET

Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning/minskning kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande
verksamheten

3,7
33,8

INVESTERINGSVERKSAMHET

Försäljning inventarier/mark
Finansiell leasing
Ombudgetering 2020–2021

-56,0

Beräknad ombudgetering 2021–2022
Kassaflöde investeringsverksamhet

56,4

49,4

-49,4

-132,7

-145,1

-155,7

-111,4

55,0

56,0

116,0

70,0

10,0

10,0

10,0

FINANSIERINGSVERKSAMHET
Långfristig skuld finansiell leasing

3,4

Minskning av finansiell anläggningstillgång
Ökning av långfristiga skulder investeringar
vatten
Ökning långfristiga skulder
skattefinansierade investeringar
Kassaflöde från
finansieringsverksamheten

3,4

55,0

66,0

126,0

85,0

72,2

-46,0

-48,9

1,4

4,8

Likvida medel vid årets början

246,1

318,2

272,2

223,3

224,8

Likvida medel vid årets slut

318,2

272,2

223,3

224,8

229,5

Årets kassaflöde
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KS 2020/7

Kommunstyrelseförvaltningen
Anette Persson
0581-810 32
anette.persson@lindesberg.se

Kommunstyrelsen

Uppsiktsplikt integration april 2021 för kommunstyrelsen
Förslag till beslut


Kommunstyrelsen anser att uppsiktsplikt gällande integration är
uppfylld, enligt antaget årshjul för uppsiktplikt.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ska enligt Kommunallagen leda och samordna
kommunalförbunds och kommunala bolags verksamhet. Kommunstyrelsen
ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och
ekonomiska ställning. Utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt så föreslås att
sammanträdena inleds med olika redovisningar utifrån grunduppdrag,
kvalitetsfaktorer och hållbarhet hur kommunens verksamheter jobbar med
respektive saker utifrån ett helhetsperspektiv.Om ytterligare frågor uppstår
under året utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt kan berörda
verksamheter kallas av kommunstyrelsen.

Henrik Arenvang
Förvaltningschef

Anette Persson
Handläggare

För kännedom:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Socialförvaltningen
Tillväxtförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bilagor:
Powerpoint material om integration

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

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

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Redovisning kommunalt partistöd 2020
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna utbetalning av
partistöd för 2022 till partierna enligt följande:
Socialdemokraterna 218 960 kronor
Sverigedemokraterna 147 560 kronor
Moderata Samlingspartiet 133 280 kronor
Centerpartiet 104 720 kronor
Miljöpartiet de Gröna 33 320 kronor
Vänsterpartiet 61 880 kronor
Liberalerna 33 320 kronor
Kristdemokraterna 47 600 kronor
Landsbygdspartiet oberoende 33 320 kronor
Landsbygdspartiet oberoende har inte inkommit med en redovisning för 2020
eftersom de inte har fått sin utbetalning för 2021 och inte kan redovisa vad de
har gjort för pengarna.
Ärendebeskrivning
Från och med 1 februari 2014 har nya regler för partistöd i kommunallagen
trätt i kraft, dessa ska gälla från och med 2015-01- 01. Utifrån detta beslutade
kommunfullmäktige § 161/2014 att anta nya riktlinjer för kommunalt
partistöd i Lindesbergs kommun. Riktlinjen reviderades av
kommunfullmäktige 2020, kommunfullmäktige § 72/2020.
I kommunens riktlinjer för partistöd samt i kommunallagens 4 kap 29 § står
det att beslut om att betala ut partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gång
per år. Det står även att om redovisning och granskningsrapport inte lämnats
in till kommunstyrelsen senast den 30 juni utbetalas inget stöd för
nästkommande år.
Redovisning och granskningsrapport 2020 saknas från Landsbygdspartiet
oberoende per den 30 april 2021. Övriga partier som är representerade i
kommunfullmäktige har lämnat in redovisning och granskningsrapport för
2020.
Partistödet betalas årligen ut i förskott, senast 1 november.
Väljer kommunfullmäktige att godkänna redovisning och granskning ska
partistöd för 2022 betalas ut enligt följande:
Socialdemokraterna 218 960 kronor
Sverigedemokraterna 147 560 kronor
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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Moderata Samlingspartiet 133 280 kronor
Centerpartiet 104 720 kronor
Miljöpartiet de Gröna 33 320 kronor
Vänsterpartiet 61 880 kronor
Liberalerna 33 320 kronor
Kristdemokraterna 47 600 kronor
Landsbygdspartiet oberoende 33 320 kronor
Partistödet består av:
Ett grundstöd, som uppgår till 40 % av prisbasbeloppet
Ett mandatstöd, som uppgår till 30 % av prisbasbeloppet
Prisbasbeloppet för 2021 är 47 600 kronor.

Henrik Arenvang
Kommundirektör
För åtgärd:
Kanslienheten
Bilagor:
Redovisning från respektive parti

Ebba Jansson
Handläggare
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Personalenheten
Carina Fyrpil
0581-810 20
carina.fyrpil@lindesberg.se

Kommunstyrelsen

Kommunledningskontorets uppföljning av systematiskt
arbetsmiljöarbete 2020
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta


Kommunstyrelsen tackar för informationen gällande uppföljning

Ärendebeskrivning
Under 2020 har fördelning av arbetsmiljöuppgifter uppdaterats till
Kommunledningskontorets chefer utifrån uppdaterat styrdokument
”Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Lindesbergs kommun”.
Kommunledningskontoret har gemensam rutin i form av checklista för
systematiskt arbetsmiljöarbete. Nedan följer en kortfattad redovisning av
denna för 2020. De enheter som sammanfattas är måltidsenheten,
kanslienheten, ekonomienheten och personalenheten.

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg



Övergripande mål i kommunen gällande aktivt arbete med
sjukfrånvaro (max 5 %) är inte väl känt inom alla enheter. Flera
enheter har egna utarbetade mål gällande aktivt arbetsmiljöarbete.



Företagshälsovård finns och är behjälplig



Sjukfrånvaro analyseras och handlingsplaner utarbetas på individ,
grupp och ibland organisationsnivå beroende av behov.



4 anmälda arbetsskador för 2020, alla har bearbetats



Tillbud rapporterade men enheterna behöver arbeta vidare med i
vilken omfattning rapportering sker.



Mål och uppföljning för verksamheterna sker systematiskt för
enheterna genom gemensamt system ”Stratsys”.



Genomförd medarbetarenkät och uppföljning med analys genomförd.



Medarbetarsamtal och lönesamtal genomförs årligen



Arbetsplatsträffar ca månatligen med gemensam dagordning och
minnesanteckningar finns på alla enheter. Möjlighet att föra frågor
vidare i samverkanssystemet finns – kommunövergripande
samverkansgrupp.



Kontakt med skyddsombud vid behov. Särskilt inom
måltidsverksamheten är detta tydligt utarbetat med Kommunal som
facklig organisation.

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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Genomgång av sammanställning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet 2020 samt synpunkter på framtiden har tagits upp
till dialog i kommunövergripande samverkansgrupp.



I chefs- och medarbetarhandbok finns rutiner och instruktioner för
arbetsmiljöarbete tillgängliga. När det gäller att identifiera och
dokumentera risk och brister, riskbedömningar vid planerade
förändringar och koppling till handlingsplaner så behöver det
tydliggöras inom några enheter. Hittills är det vanligare att det
diskuteras men att dokumentationen inte görs fullt ut. Den enhet som
har tydligast utarbetad dokumentation samt dialog med skyddsombud
är måltidsenheten.



Kommunövergripande finns styrdokument kopplade till
arbetsmiljöarbete. Vid uppdatering eller att ett nytt dokument antas så
går enheterna igenom det vid APT. Ett behov av att även gå igenom
dokument som redan finns kan föreligga upplever enheterna.



Alla enheter upplever att stöd för att utveckla arbetsmiljöarbetet finns
att tillgå och ser möjligheten att öka kunskapen bland alla medarbetare
inom enheterna som god.



Under 2020 har risk- och omfallsplanering arbetats med utifrån covid19. Olika enheter har haft olika utmaningar utifrån att säkerställa
verksamhet. Hög grad av distansarbete har varit aktuellt utifrån att
följa folkhälsomyndighetens rekommendationer. Omställningen till att
arbeta med digitalt är högst påtaglig inom flera av våra enheter.

Henrik Arenvang
Kommundirektör

Carina Fyrpil
Personalchef

För kännedom:
Enhetschefer inom kommunledningskontoret
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KS 2021/68

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

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Nerikes Brandkår årsredovisning 2020
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Årsredovisning 2020 för Nerikes brandkår godkänns
2. Direktionen och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020
Ärendebeskrivning
Årsredovisning för Nerikes brandkår 2020.
Henrik Arenvang
Kommundirektör

Ebba Jansson
Handläggare

För kännedom:
Ekonomienheten
Samtliga medlemskommuner
Revisorerna
Nerikes brandkår

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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KS 2021/68-3

Granskning av bokslut och
årsredovisning per 2020-12-31

Nerikes Brandkår
16 mars 2021
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Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Nerikes Brandkår har
KPMG granskat kommunalförbundets årsredovisning för
räkenskapsåret 2020. Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i
syfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.
Kommunalförbundets revisorer ska enligt kommunallagen 12 kap
bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som
direktionen beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är
rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.

Underlag för revisorernas bedömning utifrån direktionens mål
Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige (direktionen)
i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse
för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i
årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige (direktionen)
beslutade målen för den ekonomiska förvaltningen.
Finansiella mål
Vår sammanfattande bedömning är att de av direktionen fastställda
finansiella målen har uppnåtts 2020.

Årsredovisning
Vi har granskat årsredovisningen och vi har inte funnit några väsentliga
felaktigheter. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet
med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och god
redovisningssed.
Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, och i
granskningen har det inte framkommit några omständigheter som ger
oss anledning att anse att årsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad
i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning.
Resultat
Kommunalförbundets resultat för året uppgår till 2,4 mnkr, vilket är 2,1
mnkr högre än budget. Samtidigt är årets resultat 2,8 mnkr lägre än
föregående år. Att årets resultat är lägre än föregående år förklaras bl.a.
lägre intäkter från tillsyn/tillstånd och genomförda utbildningar eftersom
Coronapandemin medfört svårigheter för Nerikes Brandkår att
genomföra dessa insatser i planerad omfattning 2020. Därtill är årets
finansiella intäkter lägre än föregående år med ca 1,4 mnkr pga. lägre
realisationsvinster vid avyttring av finansiella placeringar.
Balanskravet bedöms uppfyllt.

Verksamhetsmål
Vår sammanfattande bedömning är att utifrån hur de
verksamhetsmässiga målen är formulerade och hur uppföljning sker
kan vi bara bedöma måluppfyllelsen av den del som avser minskad
personalomsättning. I övrigt krävs utveckling gällande såväl
målformulering som måluppföljning.
De verksamhetsmässiga målen bör ses som ytterligare en dimension i
kommunalförbundets vidareutveckling av begreppet god ekonomisk
hushållning. Vi vill framhålla vikten av att verksamhetsmålen i
förekommande fall tydligt är kopplade till god ekonomisk hushållning
samt är specifika och mätbara med tydliga indikatorer för
måluppfyllelse.
Örebro 2021-03-16

Sofia Mårtensson
Auktoriserad revisor
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Bakgrund
Vi har av Nerikes Brandkårs revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för räkenskapsåret 2020.
Kommunalförbundets revisorer ska enligt 12 kap kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som
direktionen beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.

1.1 Syfte och revisionsfråga

1.2 Revisionskriterier

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunalförbundets
årsredovisning har upprättats i enlighet med kommunallag, lagen om
kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och god redovisningssed i
kommuner och regioner. Resultatet av vår granskning utgör underlag för
revisorernas utformning av revisionsberättelsen.

Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida
årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet med gällande
lagar och regler bygger på följande revisionskriterier:
•

Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna
ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.

•

Lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) (LKBR),
började gälla från och med 1 januari 2019.

•
•

Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag
(LKBR)
God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal
Redovisning (RKR) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Interna regelverk och instruktioner
Direktionens beslut
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Bakgrund fortsättning
1.3 Metod och avgränsningar
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras av SKR och Skyrev.
Detta innebär att granskningen inte uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat revisionsbolag enligt revisorslagen
eller internationella standarder för revision (ISA). Det innebär att vi inte uttalar oss över årsredovisningen så som vi gjort om dessa krav varit
uppfyllda.
Granskningen av årsredovisningen omfattar:
•
•
•
•
•
•

Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Kassaflödesanalys
Noter
Drift- och investeringsredovisning

Granskningen har genomförts genom:
•
•
•
•
•

Dokumentstudier av relevanta dokument inklusive årsredovisningen
Intervjuer med berörda tjänstepersoner
Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är förenligt med de av direktionen
beslutade målen
Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga underlag
Översiktlig analys av övriga poster
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2. Resultat av granskningen
2.1 Förvaltningsberättelse
Enligt 4 kap. 1 § LKBR ska en årsredovisning innehålla en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter,
driftredovisning, investeringsredovisning och sammanställda räkenskaper (om sådana upprättas enligt 12 kap 2 § LKBR).
RKR preciserar i RKR R15 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla.
Vi bedömer att kommunalförbundets förvaltningsberättelse i allt väsentligt uppfyller kraven vilka preciseras i RKR R15.
2.2 Redovisningsprinciper
I årsredovisningen anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att redovisningen skett enligt god kommunal redovisningssed med vilket avses i
överensstämmelse med LKBR och RKR:s rekommendationer.
Vid vår granskning har vi stickprovsvis granskat kommunalförbundets redovisningsprinciper, genom intervjuer och översiktlig kontroll, mot RKR:s
gällande rekommendationer.
Vår bedömning är att kommunalförbundet i huvudsak efterlever RKR:s rekommendationer.
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2. Resultat av granskningen fortsättning
2.3 Balanskrav

Avstämning mot kommunallagens balanskrav (tkr)

Ett kommunalförbund ska enligt kommunallagen göra en avstämning av
balanskravet och detta ska redovisas i förvaltningsberättelsen. Eventuella
negativa resultat som uppkommer ska enligt KL regleras inom tre år. Om
det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera ett
negativt resultat enligt KL 8 kap 5 §. RKR har lämnat information om
beräkning och redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten
till reglerna om balanskrav i LKBR och KL.

Årets resultat

Nerikes Brandkår redovisar en bedömning av balanskravsresultatet för
helåret i förvaltningsberättelsen. Kommunalförbundets redovisade resultat
enligt resultaträkningen uppgår till 2,4 mnkr. Vid avstämning av
balanskravet avgår realisationsvinster på anläggningstillgångar och
orealiserade vinster på värdepapper varmed balanskravsresultatet uppgår
till 1,9 mnkr.

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år.

Årets balanskravsresultat

Det har i vår granskning inte framkommit någon ytterligare post att ta
hänsyn till vid beräkning av balanskravsresultatet. Balanskravet bedöms
uppfyllt.

2020
2 427

Reducering av realisationsvinster

-413

Återföring av realisationsförluster

0

Reducering av orealiserade vinster och förluster i värdepapper

0

Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper

-161
1 853

Synnerliga skäl:
Ianspråktagande av Balansfond 09, pensionskostnader

0

Öronmärkning av medel till Balansfond 09, pensionskostnader

0
1 853

Kommunalförbundet har sedan år 2009 en öronmärkning som återfinns
inom eget kapital, Balansfond 09. Öronmärkningen består av ett
överskott som uppkom 2009 då en återföring av avsatta pensionsmedel
genomfördes i redovisningen. Återföringen var en följd av att beräknad
pensionsålder höjdes i pensionsskuldsberäkningen. Syftet med
Balansfond 09 var att den skulle användas för att reglera framtida
negativa resultat som orsakas av oförutsedda pensionskostnader. Vid
ingången av 2020 uppgick Balansfond 09 till 7,0 mnkr.
Årets pensionskostnader är i nivå med budgeterade. Det medför att
öronmärkningen under eget kapital föreslås vara oförändrad av
direktionen.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.4 Bedömning av direktionens mål med betydelse av god ekonomisk hushållning
Kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska
personer som avses i KL 10 kap. 2-6 §§ (hel- och delägda kommunala bolag, stiftelser och föreningar).
I KL stadgas även att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses som ett överordnat krav och innebär i de allra flesta
fall att det inte räcker med att intäkterna enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar ekonomin.
Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige (direktionen) i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse
för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige (direktionen)
beslutade målen.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.4.1 Finansiella mål
I den av direktionen fastställda budgeten för 2020 finns fyra finansiella målsättningar med betydelse för god ekonomisk hushållning.

Mål fastställda av direktionen
Verksamhetens nettokostnad ska
understiga medlemsbidraget
(Verksamhetens
nettokostnad/Medlemsbidrag)
Årlig avkastning på finansiella
tillgångar ska överstiga inflationen,
mätt som statslåneräntan (SLR)
+0,5%
Investeringarnas självfinansieringsgrad
ska överstiga 100%
(Kassaflöden från den löpande
verksamheten/Totalt kapitalbehov)
Det egna kapitalet ska minst motsvara
självrisken för den största
medlemskommunen (Örebro kommun)

Måltal

Utfall

Förbundets bedömning
av måluppfyllelsen

< 100 %

97,9 %

Målet uppnås

> 0,43 %

5,3 %

Målet uppnås

> 100 %

167 %

Målet uppnås

PQNU

22,0 mnkr

Målet uppnås

Direktionens bedömning är att kommunalförbundet Nerikes Brandkår uppfyller god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv.
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de av direktionen fastställda finansiella målen.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.4.2 Verksamhetsmål
I den av direktionen fastställda budgeten för 2020 finns tre verksamhetsmässiga målsättningar med betydelse för god ekonomisk hushållning.
För respektive mål har ett antal aktiviteter definierats i kommunalförbundets budget. Dessa aktiviteter anger hur respektive mål ska kunna uppnås.
Kommunalförbundets utvärdering av måluppfyllelsen sker genom att följa upp huruvida aktiviteterna genomförts eller ej under året.
Nedan anges de tre verksamhetsmässiga mål som direktionen antagit för 2020, samt förbundets bedömning av måluppfyllelsen för helåret. För mer
utförlig presentation av målen, aktiviteter kopplade till målen och underlag till förbundets utvärdering av måluppfyllelsen hänvisas till
förvaltningsberättelsen i kommunalförbundets årsredovisning.

Mål fastställda av direktionen

Förbundets bedömning av måluppfyllelsen

Minska personalomsättningen samt öka statusen på RIB-anställd personal
(räddningspersonal i beredskap).

Målet uppnås

Effektivisera förbundets administrativa processer genom att digitalisera där det är möjligt.

Målet uppnås delvis

Säkerställa att förbundet har en uthållighet i sin ledningsförmåga.

Målet uppnås delvis

Notera att enligt lämnad upplysning om personalomsättningen i förvaltningsberättelsen har denna minskat jämfört med föregående år för
heltidsanställda, men ökat något för RIB-anställda.
Som framgår ovan är de mål som förbundsdirektionen antagit således inte formulerade som att specifika måltal ska uppnås, bortsett från den del
som avser minskad personalomsättning. Istället för att ha ett mätbart måltal satt till respektive verksamhetsmässigt mål så baseras förbundets
bedömning av måluppfyllelsen på huruvida ett antal aktiviteter som kopplats till respektive mål har utförts eller ej. Att genomföra dessa aktiviteter har
direktionen bedömt bidrar till att målen uppnås. Baserat på antalet utförda aktiviteter under året har förbundet kommit fram till att det gemensamma
målet avseende minskad personalomsättning och ökad status för RIB-anställd personal uppnåtts. De övriga två målen bedömer förbundet delvis har
uppnåtts utifrån att en del utav de aktiviteter som koppats till målen genomförts och andra inte.
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2. Resultat av granskningen forts.
Vår sammanfattande bedömning är att utifrån hur de verksamhetsmässiga målen är formulerade och hur uppföljning sker kan vi bara bedöma
måluppfyllelsen av den del som avser minskad personalomsättning. I övrigt krävs utveckling gällande såväl målformulering som måluppföljning.
De verksamhetsmässiga målen bör ses som ytterligare en dimension i kommunalförbundets vidareutveckling av begreppet god ekonomisk
hushållning. Vi vill framhålla vikten av att verksamhetsmålen i förekommande fall tydligt är kopplade till god ekonomisk hushållning samt är specifika
och mätbara med tydliga indikatorer för måluppfyllelse.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.5 Resultaträkning
Belopp i tkr

2020

Budget 2020

2019

2018

Verksamhetens nettokostnader

-174 185

-176 024

-168 155

-166 592

Medlemsbidrag

177 868

177 855

173 505

168 463

Verksamhetens resultat

3 683

1 831

5 350

1 871

Finansnetto (inkl. pensionsförvaltningen)

-1 256

-1 496

-116

-348

Resultat efter finansiella poster

2 427

335

5 234

1 523

Årets resultat

2 427

335

5 234

1 523

Årets resultat i relation till medlemsbidrag, %

1,4

0,2

3,0

0,9

Nettokostnader inkl. finansnetto i relation till
medlemsbidrag, %

98,6

99,8

97,0

99,1

Vi har granskat resultaträkningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter.

© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a
Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Public

12

§73/21 Nerikes Brandkår årsredovisning 2020 - KS 2021/68-4 Nerikes Brandkår årsredovisning 2020 : Granskningsrapport årsredovisning 2020 för Nerikes Brandkår - årsbokslut

2. Resultat av granskningen forts.
2.5.1 Analys av resultaträkningen
Kommunalförbundets resultat för uppgår till 2,4 mnkr, vilket är 2,1 mnkr högre än budget. Samtidigt är årets resultat 2,8 mnkr lägre än
föregående år. Att årets resultat är lägre än föregående år förklaras bl.a. lägre intäkter från tillsyn/tillstånd och genomförda utbildningar
eftersom Coronapandemin medfört svårigheter för Nerikes Brandkår att genomföra dessa insatser i planerad omfattning 2020. Därtill är årets
finansiella intäkter lägre än föregående år med ca 1,4 mnkr pga. lägre realisationsvinster vid avyttring av finansiella placeringar.
Trots lägre intäkter från tillsyner/tillstånd och utbildning har verksamhetens intäkter ökat med ca 25 % (4,8 mnkr) jämfört med föregående år,
medan verksamhetens kostnader har ökat med ca 6 % (10,0 mnkr) jämfört med föregående år. Ökningen av verksamhetens intäkter
respektive kostnader avser framförallt det nya samarbetet Räddningsregion Bergslagen (RRB). Samarbetet utgör en ledningssamverkan
mellan räddningsorganisationer från fem olika län. Nerikes brandkår är värd för samarbetet och Räddningsregion Bergslagen hanteras som
en egen avdelning inom kommunalförbundet. Upplägget innebär att Nerikes Brandkår köper in personalresurser från medlemmarna i RRB vid
behov och sedan fakturerar medlemmarna för utnyttjandet av personalresurser via RRB-samarbetet.
Årets resultatavvikelse på +2,1 mnkr mot budget förklaras framförallt av att Nerikes Brandkår hyrt ut delar av sin personal till RRBsamarbetet.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.6 Balansräkning
Belopp i tkr

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

Balansomslutning

143 105

135 227

122 157

Eget kapital

22 044

19 617

14 384

15 %

15 %

12 %

Omsättningstillgångar

72 513

64 312

61 938

Avsättningar

90 765

88 105

84 788

Långfristiga skulder

0

0

0

Kortfristiga skulder

30 296

27 505

22 985

Balanslikviditet

239 %

234 %

269 %

Redovisad soliditet

Vi har granskat balansräkningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter.
2.7 Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida ställning.
Den tillämpade modellen synes överensstämma med RKR R13 Kassaflödesanalys.
Vår bedömning är att kassaflödesanalysen redovisar kommunalförbundets finansieringar och investeringar och att kassaflödesanalysen har
upprättats i enlighet med gällande rekommendation.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.8 Driftredovisning
Enligt LKBR 10:1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som har fastställts för den löpande
verksamheten.
Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfall kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar och direktionens budget.
Vår bedömning är att informationen kring driftredovisningen i årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven i enlighet med lagstiftning och
rekommendationer.
2.9 Investeringsredovisning
Enligt LKBR 10:2 ska investeringsredovisningen innehålla en samlad redovisning av kommunalförbundets investeringsverksamhet.
Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfallet kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar och direktionens budget
samt plan för investeringsverksamheten. Vidare framgår det att fleråriga pågående och under året avslutade investeringar ska kunna
stämmas av.
Vår bedömning är att informationen kring investeringsverksamheten i årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på en samlad
investeringsredovisning i enlighet med lagstiftning och rekommendationer.
2.9.1 Analys av investeringsredovisningen
Kommunalförbundets årsbudget för materiella investeringar 2020 uppgår till 11,0 mnkr. Genomförda investeringar 2020 uppgår till 7,0 mnkr,
vilket innebär att förbundet inte når upp till budgeterad investeringsnivå. Budgetavvikelsen förklaras främst av att investeringar försenats på
grund av Coronapandemin eftersom det medfört längre leveranstider av exempelvis fordon.
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Örebro kommun

KS 2021/68-1

Årsredovisning Nerikes Brandkår 2020
Årsredovisning 2020 för Nerikes Brandkår har upprättats och godkänts av såväl förbundets direktion
som revision, och överlämnas härmed till respektive medlemskommuns fullmäktige.
Mot bakgrund av den aktuella situationen gällande Coronaviruset har revisorerna inte haft möjlighet
att på sedvanligt sätt underteckna revisionsberättelsen. Då Nerikes Brandkår ska överlämna
årsredovisningen till medlemskommunerna senast 1 april - skickas den till er utan samtliga
underskrifter.
Årets resultat blev ett överskott på +2 427 tkr, vilket är 2 092 tkr bättre än budgeterat. Överskottet
beror bland annat på lägre hyreskostnader och att vi hyrt ut delar av vår personal till den nya
ledningssamverkan inom Räddningsregion Bergslagen.

Bilagor
Årsredovisning
Revisionsberättelse för 2020
Protokollsutdrag från direktionen i Nerikes Brandkår

Per-Ove Staberyd
Brandchef

Helena Luthman
Ekonomichef
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Årsredovisning

2020
Nerikes Brandkår

Kommunalförbundet där kommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla,
Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro samverkar om gemensam räddningstjänst och olycksförebyggande arbete.
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Förvaltningsberättelse

Händelser av väsentlig betydelse
När Nyhyttans brandstation blev för liten för en fullstor brandbil bestämdes det att stationen skulle flyttas till Järnboås. Ett brandbilsgarage har nu byggts i
anslutning till skolan, där vi även får använda deras
lokaler för omklädning och utbildning.
Den 12 mars var det invigning, med pompa och ståt,
och brandchef P-O Staberyd klippte bandet tillsammans med elevrådets representant Vilda

Den rådande situationen
Verksamhetsåret 2020 kommer för lång
tid framöver att förknippas med effekterna av Covid-19-pandemin.
För Nerikes Brandkårs del har vi dessbättre inte upplevt några större problem
med bemanningen trots att ca 10 % av
personalen har konstaterats smittade under året.
Dock har pandemin med dess restriktioner påverkat oss på andra sätt, där exempelvis den externa utbildningsverksamheten har drabbats hårt, med inställda
kurser för företag och offentlig verksamhet.

Räddningsregion Bergslagen
Den 12 maj 2020 startade den nya gemensamma operativa ledningsorganisationen Räddningsregion Bergslagen.
En samverkan som omfattar brand- och
räddningsverksamhet i 42 kommuner
fördelade på fem län och 17 räddningstjänster.
Det är inte utan viss stolthet som vi nu, vid
årets slut, kan konstatera att den nya ledningsorganisationen fungerar mycket bra
och att den också gett många synergieffekter, som exempelvis utökad samverkan
även när det gäller utbildning, inköp, operativ planering, teknikfrågor och förebyggande verksamhet.

Ett honnörsord i denna samverkan är ”tillsammans”. Det är en stor del i framgången
eftersom vi tillsammans har byggt den nya
organisationen och att alla räddningstjänster som är med har ”sin röst” oavsett hur
stor organisation man företräder.
Samverkan i sig är reglerad i ett avtal oavsett om kommunerna har organiserat sin
egen räddningstjänst i förbund, genom
avtalssamverkan eller enskilt som en förvaltning i sin egen kommun.

Samhällsgemensam larm- och
ledningscentral
I Sverige finns idag sju regionala ledningscentraler för Polisens operativa ledning. En av dessa ligger i Örebro och ansvarar för Region Bergslagen, som omfattar
länen Örebro, Dalarna och Värmland.
Polisens nuvarande lokaler är bristfälliga
och därav föddes redan 2015 idén om
att samordna all ledningsverksamhet för
blåljusmyndigheterna under ett och samma tak i en samhällsgemensam larm- och
ledningscentral (SLC).
Ganska snabbt svarade Nerikes Brandkår
och SOS Alarm AB att vi var positiva till
förslaget, eftersom att samverkan då underlättas vilket i slutändan innebär bättre
hjälp till den som behöver. I den nya ledningscentralen kommer det dessutom att
finnas ytor för utökade samarbeten med
4

exempelvis försvarsmakten, regioner,
länsstyrelser, kommuner, och vissa frivilligorganisationer.
Eftersom projektet pågått under flera år
känns det nu mycket bra att byggnationen
kunde påbörjas i slutet av 2020 med
planen att ha lokalerna inflyttningsklara
andra kvartalet 2023.

Upprustning
Under verksamhetsåret har arbetet med
att rusta några av förbundets brandstationer dragit igång. I huvudsak ägs dessa
byggnader av respektive medlemskommun, som också har stått för arbetet gällande ommålning, byte av belysning och
portar samt iordningställandet av omklädningsrum för kvinnlig personal.
Till stor del är våra brandstationer nu i
gott skick, men det finns fortfarande kvar
att göra med lokalerna för ett par frivilliga
räddningsvärn.

Utbyggnad av brandstation
Brandstationen i Byrsta invigdes år 2005
och utöver verksamhet för heltidskåren
och deltidsanställd personal i beredskap
inrymmer stationen även en nybyggd utbildningsanläggning för brandsläckning/
rökdykning.
I och med den nya anläggningen har det
uppstått ett behov av mer yta för rök-
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Här skrivs historia
I december 2020 tog vi ett ytterligare ett steg närmare den Samhällsgemensamma larm- och ledningscentralen (SLC)
när direktionens ordförande Ameer Sachet skrev på hyresavtalet tillsammans med brandchef P-O Staberyd.

skyddsverkstad, tvättstuga, omklädningsrum och lektionssal för övningsverksamheten. Planen är därför att under första
halvåret 2021 ta fram beslutsunderlag
gällande utbyggnad av Byrstastationen för
att få till en trygg och bra arbetsmiljö för
personalen vid övningar och återställning
efter utryckning.

Utryckningsstatik
Oftast är antalet händelser häpnadsväckande lika från år till år. Faktiskt nästan så
statiskt att vi ibland säger oss kunna ”budgetera” händelser och utryckningar. Detta gällde även verksamhetsåret 2020 och
på sätt och vis känns det lite kusligt att vi
redan vid årets början vet vad som kommer att hända under året.
Grovt uttryckt handlar det om 900 automatiska brandlarm, 400 trafikolyckor, 320
bränder i byggnader, 100 bränder utomhus, 100 hjärtstoppslarm, 130 bränder i
fordon, 30 suicidlarm samt 10 drunkningslarm. Du kan läsa mer på sid 14-15 om
fördelningen mellan olika stationer och
kommuner.

Krigsplaceringen är gjord med stöd av
direktionsbeslut samt lag om totalförsvarsplikt. Tilldelning av statliga medel
kommer att styra hur kommande arbeten
kan utföras. Preliminärt planeras detta till
2023.

träder med information om lokala
och regionala förhållanden, samt
• att MSB får mandat att under vissa
förhållanden kunna prioritera och
fördela tillgängliga förstärkningsresurser ur ett nationellt perspektiv.

Framtiden

Risker och miljöpåverkan

Från och med 1 januari 2021 träder en
förändrad lag om skydd mot olyckor i kraft
med syfte att få till en mer likvärdig och
effektiv räddningstjänst över hela landet.
Målet är att:

Under senare år har mer och mer fokus
lagts på miljöpåverkan vid bränder, vilket
innebär att vi måste tänka på att ta ökad
hänsyn vid dessa händelser.

• få till en starkare statlig styrning gentemot kommunernas förebyggande
verksamhet och räddningstjänst,
• att räddningstjänsterna ständigt ska
kunna upprätthålla en övergripande
ledningsverksamhet från och med
den 1 januari 2022. (För oss är detta
redan uppfyllt i och med ledningssamverkan i RRB),
• att Myndigheten för Samhällsskydd
och beredskap (MSB) kommer att
överta ansvaret för tillsyn av räddningstjänsten där Länsstyrelsen bi-

Eventuellt kan det framöver komma att
ställas krav på hur räddningstjänsterna
hanterar släckvatten, eller att alternativa släckmetoder ska tas fram. Nationellt
kommer MSB att arbeta med frågan, men
även räddningstjänsterna måste engagera sig.
Ett annat växande problem är hur räddningstjänsten ska hantera bränder i kombination med alternativa bränslen. Exempelvis används allt mer batterier, även för
drift av stora maskiner och fordon, vilka
kan vara svåra att släcka plus att de generar mycket hälsofarlig rök.

Krigsplacering
För att säkra Nerikes Brandkårs förmåga i
händelse av höjd beredskap och krig har
all disponibel personal blivit krigsplacerade under slutet av 2020.

Ledningsgruppen för Nerikes Brandkår vill rikta ett varmt
tack till alla medarbetare och samverkande organisationer
för ert engagemang och fina arbete under året.
5

§73/21 Nerikes Brandkår årsredovisning 2020 - KS 2021/68-4 Nerikes Brandkår årsredovisning 2020 : Årsredovisning Nerikes Brandkår 2020

Förvaltningsberättelse

Nerikes Brandkårs insatsområde
Nerikes Brandkår är ett kommunalförbund som ansvarar för räddningstjänst och förebyggande brandskydd
för sammanlagt 258 000 invånare i de nio kommunerna Örebro, Kumla, Hallsberg, Lekeberg, Laxå, Askersund,
Lindesberg, Nora och Ljusnarsberg.

RIB

VÄRN

HELTID

En viktig del av Nerikes Brandkår är vår räddningspersonal i beredskap (RIB). Vi har idag sjutton stationer,
och en kår på heltidsstationen i Byrsta, som bemannas av deltidsanställda brandmän. De bor och jobbar
i närheten av sin brandstation och har i regel beredskap var tredje vecka. Det innebär att de ska vara
beredda att rycka ut från brandstationen inom ca fem minuter från att larmet går.
Ett räddningsvärn är en frivillig brandstyrka som larmas som förstärkning till våra heltidsstyrkor och RIB. Personalen vid våra tio brandvärn har ingen schemalagd beredskap, utan
hela styrkan larmas och de som har möjlighet åker till stationen. Här utgår timersättning vid
utryckning, övning och materialvård.
På de två heltidsstationerna Örebro och Byrsta jobbar totalt
ca 100 brandmän och befäl. Här hittar du även vår dagtidspersonal, som sysslar med olycksförebyggande arbete, teknik,
utbilding, övning, operativ planering och administration.

Beredskap dygnet runt 365 dagar om året
Inom vårt insatsområde finns 28 brandstationer med minst 98 personer
i beredskap. Med den frivilliga värnpersonalen inräknad förfogar organisationen över 130 personer dygnet runt.

Heltid

Befäl
Räddningschef
Vakthavande befäl
Larmbefäl
Regional insatsledare
Insatsledare

1 pers
1 pers
1 pers
1 pers
1 pers

Styrkeledare + brandmän
Örebro
10 pers
Byrsta
5 pers

Räddningspersonal i beredskap (RIB)
Lindesberg
Askersund
Byrsta
Fellingsbro
Fjugesta
Frövi
Guldsmedshyttan
Kopparberg
Laxå

6 pers
5 pers
5 pers
5 pers
5 pers
5 pers
5 pers
5 pers
5 pers

Nora
Garphyttan
Odensbacken
Pålsboda
Vintrosa
Finnerödja
Vretstorp
Hjortkvarn

5 pers
4 pers
4 pers
4 pers
4 pers
3 pers
3 pers
3 pers

Räddningsvärn - frivillig personal
Vi strävar efter att ha tio personer vid varje räddningvärn.

Dagtidspersonal 2020-12-31
Brandchef
Driftchef Räddningsregion Bergslagen
Räddning
Olycksförebyggande
Administration

1 tjänst
0,5 tjänst
21 tjänster
10 tjänster
5 tjänster
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Första året med RRB
Den 12 maj 2020 driftsattes det gemensamma ledningssystemet i Räddningsregion Bergslagen (RRB). Allt
enligt plan och utan några allvarliga störningar. Nu kan vi med glädje konstatera att den nya ledningsorganisationen fungerat bra och att nyttan avspeglas även i övrig verksamhet, med ökad samverkan gällande utbildning, teknik, förebyggande-frågor m.m. Givetvis dyker det upp både större och mindre problem och vi jobbar
kontinuerligt med analys och utveckling.
RRB, som omfattar 42 kommuner, med
sammanlagt 17 räddningstjänster, har
under sitt första verksamma år hanterat
totalt 6 546 larm. Bland annat 674 brand i
byggnad, 690 andra typer av bränder och
862 trafikolyckor.
Några insatser som kan nämnas är:
• En större skogsbrand norr om Säffle där
det gemensamma ledningssystemet
innebar möjlighet till en snabb tillväxt
av både släck-, lednings- och flygande
resurser samt en effektiv koordinering
av flyg- och markinsatser.
• En brand i en undermarksanläggning
i Filipstad som dels krävde resurser i
form av personal och ledning och dels
särskild kompetens vilket här fanns hos
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund och tack vare räddningsregionen
därför kunde tillföras insatsen.
• Ett utsläpp av brandfarlig biogas i Örebro som föranledde stabsuppbyggnad
och VMA

Utryckningsstatistik för RRB
Händelse

2020

Brand i byggnad

674

Brand i fordon/fartyg

256

Brand i skog/mark

256

Brand i avfall/återvinning ute

91

Brand annat

87

Trafikolycka

862

Suicid/försök

129

Drunkning/tillbud

48

Hjärtstoppslarm

303

Annan hjälp till ambulans

202

Annat sjukvårdslarm

191

Sjukvårds-, eller annat uppdrag

1 225

Hjälp till polis

15

Utsläpp farligt ämne

27

Begränsat läckage drivmedel

175

Automatlarm utan brandtillbud

1 769

Övriga uppdrag
(ex. naturolyckor, hisslarm,
översvämning, nödställda djur,
fastklämd person m.m.)

1 326

Räddningsregion Bergslagen har gett synergieffekter, som till exempel ökad samverkan på flera plan i
verksamheten.

Förvaltningsorganisation
Inledningsvis uppskattades sysselsättningsgraden för tjänsten som driftchef
för RRB till 100%. Verkligheten har dock
hittills landat i 50% driftchef kombinerat
med en operativ del som vakthavande
befäl på 50%. En regional ledningsutvecklare, som finansieras av MSB, kommer att
verka på 20% med början under 2021.
Generellt är bemanningsläget av det gemensamma ledningssystemet fullgott.
Samtliga gemensamma ledningsfunktioner har haft full bemanning under året
och möjligheten att ersätta framtida vakanser bedöms som god.

Digitala möten
Under 2020 har Covid-19 begränsat möjligheten till planerade fysiska träffar, som
annars hade varit bra för organisationen i
uppstartsskedet. Detta har vi dock kunnat
lösa på ett bra sätt genom digitala möten.

Ekonomiskt utfall
RRB gör ett bättre ekonomiskt resultat än
budgeterat. Överskottet för år 2020 uppgår till cirka 1 mkr, som återgår till de ingående organisationerna under 2021.
Orsakerna till det positiva resultatet är
lägre driftskostnader än budgeterat samt
en lägre tjänstgöringsgrad på driftchef än
planerat.
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Fakta
Räddningsregion Bergslagen (RRB)
är en gemensam operativ ledningsorganisation för räddningstjänsterna i Värmlands län, Örebro län och
delar av Dalarna, Västra Götaland
och Västmanland.
Syftet med samverkan är att åstadkomma en mer effektiv användning
av resurser och därmed större förmåga och uthållighet att genomföra
räddningsinsatser.
Ledning på skadeplats och i systemet
som helhet bedrivs från en gemensam ledningscentral på brandstationen i Örebro som är samlokaliserad
med SOS Alarm. De ingående räddningstjänsterna bidrar till räddningscentralen på olika sätt.
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Organisation

Revision

Direktion
Brandchef
Per-Ove Staberyd

Räddningsregion
Bergslagen

Räddning

Administration

Olycksförebyggande

Vice brandchef Anders Larsson

Ekonomichef Helena Luthman

Vice brandchef Ulf Smedberg

Ekonomi, automatlarm
kommunikation samt
reception och telefonväxel

Brandskydd och Utbildning

Operativ ledning

Operativ planering, HR,
Teknik och Övning

Räddningsregion Bergslagen är en operativ ledningssamverkan mellan 17 räddningstjänstorganisationer
från Dalsland, Värmland,
Dalarna, Örebro och Västmanland. Regionen omfattar
42 kommuner med 740 000
invånare och ledningscentralen ligger på brandstationen i Örebro.

Räddningsavdelningen ansvarar för all utryckningsverksamhet inom Nerikes Brandkår, såväl heltid som räddningspersonal i beredskap
(RIB) och värnpersonal. Här
samordnas även HR-frågor,
operativ planering, intern
utbildning och övning för all
personal, samt teknik och
drift för samtliga stationer.

Administrativa avdelningen
är förbundets nav som jobbar över hela organisationen.
Här sköts ekonomi, diarium,
växel, administration kring
automatlarm, kommunikationsfrågor och mycket mer.
Svarar dessutom för ekonomi-, och kursadministration
åt Brandskyddsföreningen
Örebro län.

Olycksförebyggande avdelningen arbetar i samverkan
med andra förvaltningar,
myndigheter och organisationer för att genom tillsyn,
information och utbildning
förebygga risker i samhället. Dessutom svarar avdelningen för frågor angående
sotningsverksamheten i våra
medlemskommuner.

Driftschef Magnus Bern

Politisk ledning
Nerikes Brandkår styrs politiskt av en direktion med ledamöter från våra nio medlemskommuner. Direktionen träffas sex gånger
per år och är Nerikes Brandkårs beslutande, förvaltande och verkställande organ.
Under 2020 har direktionens möten fått anpassas efter det rådande pandemiläget och vi har hyst in oss i större lokaler med enbart
tjänstgörande ledamöter på plats. Årets sista möte sändes digitalt via plattformen MS Teams, där såväl ledamöter som ersättare
var med på länk medans ordförande och tjänstemän placerade sig med "coronaavstånd" på stationen i Örebro.

Ledamöter 2020-12-31
Ameer Sachet (S), Örebro, ordförande
Jonas Kleber (C), Lindesberg, vice ordf.
Thomas Vuolo (M), Kumla, 2:e vice ordf.
Ulf Södersten (M), Örebro

Jimmy Nordengren (C), Örebro
Magnus Andersson (S), Hallsberg
Arild Wanche (KD), Laxå
Torbjörn Pettersson (M), Nora

René Rijns (M), Askersund
Lennart M Pettersson (S), Lekeberg
Gert Stark (S), Ljusnarsberg

Ersättare 2020-12-31
Eva Eriksson (S), Örebro
Anders Hagström (KD), Örebro
Patrik Jämtvall (L), Örebro
Tomas Klockars (M), Lindesberg

Magnus Ivarsson (L), Kumla
Lennart Pettersson (M), Hallsberg
Kenth Gustafsson (S), Laxå
Börje Jansson (SD), Nora

Johan Calais (S) , Askersund
Gösta Persson (MP), Lekeberg
Mats Larsson (SD), Ljusnarsberg

8

§73/21 Nerikes Brandkår årsredovisning 2020 - KS 2021/68-4 Nerikes Brandkår årsredovisning 2020 : Årsredovisning Nerikes Brandkår 2020

Förvaltningsberättelse

Vision, verksamhetsidé och uppdrag

Ett olycksfritt samhälle

Vår vision är satt med ett mycket långsiktigt
perspektiv och är vår yttersta målsättning.

Tillsammans skapar vi trygghet

Med vår verksamhetsidé vill vi betona att samverkan,
med såväl ägarkommuner som andra organisationer,
förbund, företag och enskilda, är av största vikt för att
nå framgång.

Förebygga, rädda och utveckla

Vårt uppdrag är att, i samverkan med andra, hindra och
begränsa skador på människor, egendom eller miljö
vid olyckor och vid överhängande fara för en olycka.

Värdeord
Våra värdeord fungerar som ledstjärnor i vardagen. De definierar Nerikes Brandkårs organisationskultur,
det vi tror på och tycker är viktigt.
Engagemang

Ansvar och engagemang

Respekt

et

Om

gh

ta
n

yg

ke

Tr

Vi känner engagemang i vårt uppdrag. Söker den information vi
behöver och tar ett personligt ansvar för arbetet.

Ordning och kvalitet
Vi är alla ambassadörer för Nerikes Brandkår. Vi håller ordning
på fordon och material för att bevara en hög kvalitet.

Ordning

Ansvar

Vi tycker att allas lika värde är en självklarhet. Vi behandlar dem
vi möter med respekt och är lyhörda för varandras åsikter.

Handling
K

t
ek

Vi får saker gjorda, strävar mot ständiga förbättringar
och har mod att tänka nytt.
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Handling

Vi visar omtanke och sätter den drabbades behov i fokus. Vi är varandras arbetsmiljö, visar gott kamratskap och är lojala mot våra värderingar och beslut.

t

R

ite

p
es

va
l

Omtanke och trygghet
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Styrning och uppföljning av verksamheten

Inriktingsmål
Inriktningsmålen för Nerikes Brandkår speglar direktionens politiska prioriteringar och tar ut riktningen  för
organisationen under mandatperioden. Till inriktningsmålen kopplas sedan mätbara prestationsmål så att vi
lättare ska kunna prioritera, följa upp och utvärdera vår verksamhet.

Verksamheten bedrivs effektivt och miljömedvetet i största möjliga samverkan
utifrån medborgarnas behov.

Detta mål är en av de största anledningarna till att Nerikes Brandkår bildades. Det är lättare att kraftsamla sig kring olika frågor om
man förfogar över en större verksamhet. Här är samverkan och
utveckling nyckeln till förbundets framgång. Att tänka nytt har
gett stor effekt då det gäller att utveckla verksamheten.

Människor som bor eller vistas i våra medlemskommuner känner sig trygga och har
ett likvärdigt skydd mot olyckor.

Vi har bra teknisk utrustning samt välutbildad och tränad personal på 28 olika platser inom förbundet. De flesta tätorter nås
inom högst 10 minuter. Specialutrustning och vissa förstärkningsfordon är gemensamma. Bakre ledningsstöd finns dygnet
runt för att täcka hjälpbehoven på bästa sätt.

Medborgarna i våra medlemskommuner
har förmågan att själva förebygga och
minska effekterna av oönskade händelser.

Information, utbildning och tillsyn är viktiga instrument som underlättar för medborgarna att ta eget ansvar. Effekterna av detta
kan ses vid exempelvis inträffade händelser där allmänheten själva släcker bränder i ett tidigt skede, eller utför hjärt-lungräddning
innan räddningspersonal är på plats.

I mötet med Nerikes Brandkår känner
människor att de får det stöd och den
hjälp situationen kräver.

Hur vi bemöter människor speglar hur man upplever den hjälp
och det stöd man får av oss. Genom att möta människor där de
är och vara ödmjuka inför situationen kan vi skapa förtroende.

Medarbetare inom Nerikes Brandkår har
erforderlig kompetens samt känner trygghet, yrkesstolthet och trivsel i sitt arbete.

Genom samverkan, ökat ansvar, information, kommunikation
och utbildning verkar vi för att de anställda ska kunna känna sig
stolta över att arbeta vid Nerikes Brandkår.
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Prestationsmål
För att uppnå förbundets vision för verksamheten har vi satt upp fem prestationsmål som tar avstamp ur inriktningsmålen. Måluppfyllelsen mäts i: Ej uppfyllt, delvis uppfyllt och uppfyllt. För att räknas som delvis uppfyllt
krävs att måluppfyllelsen är minst 50%. Av de fem prestationsmålen är fyra uppfyllda och ett delvis uppfyllt.
Säker arbetsmiljö
Mål

Resultat

Måluppfyllelse

Vi ska ha en säker arbetsmiljö och ska därför
Målet är uppfyllt.
göra riskbedömningar i samband med arbetsin- Under året har riskbedömningar genomförts enligt handlingssats enligt scenarion i handlingsplan.
planen inom fyra områden: arbete på hög höjd, rökdykning,
skogsbrand samt solceller.

Upprätthålla kompetensen
Mål

Resultat

Måluppfyllelse

Säkerställa att övningsverksamheten utförs enligt Nerikes Brandkårs målplan för att upprätthålla kompetensen hos utryckande personal,
med fokus på rappellerare och tunga chaufförer.
Skapa bättre förutsättningar för praktiska övningar för heltidsbrandmännen.

Målet är uppfyllt.
Samtliga rappellerare och tunga chaufförer har genomgått
kvalitetssäkring med godkänt resultat under året.
För att skapa bättre förutsättningar för praktiska övningar har
vi bland annat frigjort två brandmän som under fyra veckor
gått dagtid och hållit i insatsövningar för alla heltidsstyrkor.

Krigsplacering
Mål

Resultat

Måluppfyllelse

All personal som behövs för att Nerikes Brandkår ska kunna fullgöra sina uppdrag vid höjd
beredskap eller krig ska krigsplaceras.

Målet är uppfyllt.
I december 2020 genomfördes krigsplacering av all disponibel
heltids- och deltidsanställd personal. Krigsplacering gjordes
med stöd av beslut om krigsplacering av personal vid Nerikes
Brandkår (Direktionen 2020-09-11 § 27), lag (1992:1403) om
totalförsvar och höjd beredskap samt lag (1994:1809) om
totalförsvarsplikt. Samtliga medarbetare som krigsplacerades
fick ett skriftligt besked om detta.

Utbildningsenheten ska bära sina egna kostnader och inte ta skattemedel i anspråk för verksamheten
Mål

Resultat

Måluppfyllelse

Enligt lagstiftning är vi skyldiga att informera
allmänheten. Därför ska den externa utbildningsverksamheten bära sina egna kostnader
till minst 80%.

Målet är uppfyllt.
Resultatet blev ett överskott på ca 900 tkr trots att vi inte kunnat genomföra utbildning i den omfattning som var planerad
på grund av den rådande pandemin. Anledning till att vi ändå
uppnår kostnadstäckning är att vi kunnat minska personalstyrkan genom att omfördela resurser samt inte återbesätta
vakanser. Att vi i hög utsträckning även kunnat uppfylla våra
åtaganden till avtalskunder påverkar också resultatet.

Tillsyn enligt LSO och LBE
Mål

Resultat

Måluppfyllelse

Vi ska årligen genomföra 500 tillsyner enligt lag
om skydd mot olyckor (LSO) och lag om brandfarlig och explosiv vara (LBE). Målet för 2020
medger en lägre nivå p.g.a. minskade personalresurser och är satt till 400 tillsyner.

Målet är delvis uppfyllt.
Under 2020 har 231 tillsyner genomförts. Personalförändringar inom Brandskyddsenheten på grund av Räddningsregion Bergslagen samt till viss del den pågående pandemin har
påverkat antalet tillsyner negativt.
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Mål kopplat till god ekonomisk hushållning
I kommunalförbundet Nerikes Brandkår tolkas god ekonomisk hushållning som att våra resurser ska användas där
de gör mest nytta. Det betyder att vår ekonomi ska vara långsiktigt hållbar och att våra personella och tekniska
resurser ska användas på ett sätt som är hållbart över tid. Direktionen har därför beslutat om fyra finansiella
målsättningar samt tre mål som är kopplade till vår verksamhet.

Finansiella mål
Kommunalförbundet ska hushålla med sina resurser och sträva efter att få ut så mycket som möjligt av varje satsad krona.
Mål

Resultat

Verksamhetens nettokostnad ska understiga medlemsbidraget.

Målet är uppfyllt.

2020

Nettokostnad(tkr)
Medlemsbidrag (tkr)
Förhållande i procent

2019 Måluppfyllelse

-174 185

-168 155

177 868

173 505

97,9%

96,9%

Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin, både i ett kortare och i ett längre perspektiv. Om kostnaderna i ett
längre perspektiv överstiger intäkterna innebär det att kommande generationer får betala för denna överkonsumtion.
Mål

Resultat

Förmögenheten ska inte urholkas. Årlig
avkastning på finansiella tillgångar ska
överstiga inflationen, mätt som statslåneräntan +0,5% i enlighet med kommunalförbundets finanspolicy.

Målet är uppfyllt.

2020

2019 Måluppfyllelse

Årets avkastning real. och oreal. (tkr)

1 878

3 821

Avkastningsmål pensioner, SLR + 0,5%

0,43%

0,53%

Årets avkastning, real. och oreal.

5,3%

12%

Resultat

2020

2019 Måluppfyllelse

Självfinansiering
Mål

Investeringarnas självfinansieringsgrad ska Målet är uppfyllt.
överstiga 100%, dvs finansieras med egna
Kassaflöde från den löpande vht (tkr)
medel. Självfinansieringsgraden mäts som
den löpande verksamhetens kassaflöde i
Kassaflöde från investerings.vht (tkr)
relation till totalt kapitalbehov.
Självfinansiering

11 752

19 154

7 037

17 398

167%

110%

Storleken på det egna kapitalet
Mål

Resultat

2020

Det egna kapitalet bör minst motsvara Målet är uppfyllt.
självrisken för den största medlemskomEget kapital per 31 december (tkr)
munen då staten täcker kostnadskrävande
insatser enligt lagen om skydd mot olyckor. Självrisk Örebro kommun

2019 Måluppfyllelse

22 044

19 617

6 322

6 057

Grupp 1 övar tillsammans med Skanska AB
12
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Verksamhetsmål
Vår räddningspersonal i beredskap (RIB) är en stor och viktig del av verksamheten. För att minska personalomsättningen och
öka statusen för denna grupp ska ett antal åtgärder vidtas.
Aktivitet

• Arbeta för att förbättra den fysiska
arbetsmiljön på våra deltidsstationer.

Resultat

Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt.

Omsättningen på RIB stannar vid 7% för 2020, vilket är en lägre
siffra än för några år sedan, då den låg på över 10%.
För att öka statusen och på så sätt minska personalomsättningen
• Uppmärksamma huvudarbetsgivare till har vi under året utrustat vår RIB med uniformsliknande kläder
och renoverat Guldsmedshyttans brandstation. Under 2021 planevår RIB.
ras rust även för stationerna i Pålsboda, Vretstorp, Laxå, Fjugesta
och Askersund.
Huvudarbetsgivare uppmärksammas löpande. Exempelvis under
Brandman på jobbet-dagen och i årsredovisningen för 2019.
• Förse vår RIB med en enklare uniformsliknande klädsel.

I syfte att effektiviera våra administrativa processer ska vi, där så är möjligt, digitalisera.
Aktivitet

• Minska den manuella hanteringen i
den ekonomiska redovisningen.

Resultat

Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt.

Arbetet med att digitalisera processerna inom ekonomi och löne
hanteringen har fortsatt under året. Testkörningar mellan verksamhetssystemet och löne- och ekonomiprogrammet har gjorts
under hösten. Förhoppningen är att komma igång med skarpa
• Skapa förutsättningar för att använda
körningar under 2021. Upphandling av ekonomisystem dröjer ytde digitala verktyg vi har genom utbildterligare en tid, då detta både kräver tid och pengar.
ning i Microsoft 365.
Förstudien gällande digital arbetsplats har genomförts och mynnat
• Genomföra förstudie gällande digital
ut i både kanalstrategi och förbättringar på våra webbar. Bland anarbetsplats.
nat har vår externa webbplats genomgått en tillgänglighetsgranskning under hösten.
• Ta fram riktlinjer för hur och när minnesanteckningar ska föras på våra
En översiktlig utbildning i Microsoft 365 har genomförts, men
möten.
framförallt har pandemin gjort många av oss betydligt bättre på
Microsoft Teams.
Riktlinjer för minnesanteckningar har ännu inte hunnit genomföras. Det pågår dock ett arbete med att se över våra dokument
och hur de ska förvaras samt en övergång till dokumentlagring i
SharePoint.
• Minska den manuella hanteringen i
löneprocessen.

Säkerställa att vi har en uthållighet i vår ledningsförmåga
Aktivitet

• Implementera operativa instruktioner
och rutiner i samverkan med övriga
räddningstjänstorganisationer inom
RRB. Enheten för operativ planering
ska även kunna projektleda utvecklingsarbeten för RRBs operativa
förmåga.
• Införa ytterligare en arbetsplattform
genom Oculus och Deadalos Respons
som ett komplement till Zenit för den
övergripande ledningen.

Resultat

Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt.
Utvecklingsarbeten inom flertalet operativa områden pågår, dels
inom RRB men även på nationell nivå. Operativa rutiner och instruktioner har tagits fram.
De nya arbetsplattformarna är på plats. Arbetet med att likrikta
informationen som är tillgänglig i systemet pågår inom RRB.
Stabsdokument har tagits fram inom ramen för den arbetsgrupp
som tillsatts inom RRB. Beslut har ännu inte fattats i styrgruppen
men beräknas tas under våren 2021. Implementering och utbildning är planerad till hösten 2021.

• Ta fram nya dokument och implementera ny metodik som följer polisens
stabsuppbyggnad.
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Coronastrategier under 2020
Det har nu snart gått ett helt år där vi
tvingats anpassa vår verksamhet till
smittspridningen av Coronaviruset. Rent
generellt har Nerikes Brandkår klarat
detta väldigt bra, med ett tjugotal konstaterat covid-19-positiva bland totalt 136
heltidsanställda.
Antalet smittade har varit jämnt utspridda under året, så utryckningssidan och beredskapen inom Nerikes
Brandkår har inte påverkats nämnvärt

av Coronan. Däremot har den olycksförebyggande verksamheten drabbats
hårt då planerade utbildningar har fått
ställas in eller flyttas till andra lokaler,
samt att antalet tillsyner har minskat och
anpassats till objekt med liten risk för
smittspridning.
Framgångsfaktorer har varit:
• Anpassad fysisk träning
• Begränsade möjligheter att ta ut ledigt

• Möjlighet att stanna hemma med lön
när nära anhörig konstaterats smittad
• Förändrade städrutiner
• Stängt för besök på våra stationer
• Noggranna testrutiner
• Begränsat antal personer i lokalerna.
• Samverkan med personalen i särskild
Coronagrupp
Nu ser vi fram emot en normalisering av
verksamheten och ett Coronafritt 2021.

Motgångar skapar möjligheter
2020 var året då Utbildningsenheten satsade på en nystart med ny enhetschef och motiverade medarbetare som satte målet högt och inte tänkte tacka nej till en enda utbildningsförfrågan. Målet var ambitiöst
och bokningskalendern fylldes snabbt på... ända fram till den 12 mars, då alla utbildningar i Nerikes Brandkårs regi ställdes in på grund av covid-19-pandemin.
Utbildningsenheten är de som utan
tvekan har drabbats hårdast på Nerikes
Brandkår under detta besynnerliga 2020.
På grund av arbetsbristen tillsattes inga
vakanser och brandmännen som skulle
göra dagtidstjänst som utbildare fick andra arbetsuppgifter. Så från att ha varit
sju personer vid årsskiftet 2019/2020 var
man efter sommaren endast tre medarbetare kvar på enheten.

Har hållit hoppet uppe
Men trots ovisshet och inställda kurser
har personalen inte tappat sugen utan

hållit sig sysselsatta och blickat framåt.
Under våren har brandkårens lokaler städats, förråd har rensats upp och utbildningsmaterial har uppdaterats.
“Efter semesterperioden kändes
det som vi var på väg tillbaka till det
normala igen efter pandemin och vi
började boka in kurser för fullt för att
komma ikapp det vi missat. Vi tog in
extra personal, köpte in mer utrustning och pratade till och med om att
nyanställa, berättar enhetschef Tony
Ärlegård.

Men sen rullade den andra smittvågen
in och i oktober var vi tillbaka på ruta
ett igen med stopp för alla externa
utbildningar.“

Hitta nya lösningar
Ganska snabbt insåg enheten att det här
inte håller i längden. Nerikes Brandkår
har ett uppdrag enligt lag att informera
och utbilda, plus ett mål som säger att
medborgarna i våra medlemskommuner
ska ha förmågan att själva förebygga och
minska effekterna av oönskade händelser. Därför har man nu valt att satsa på
att ta fram digitala utbildningar som ska
sändas direkt via Microsoft Teams – en
plattform för företagskommunikation och
videomöten.
“Det här är en outforskad värld för oss
med nya omständigheter som vi får
anpassa oss till, säger Tony.
Vi är redo att köra igång med utbildningen Grundläggande brandkunskap
och ska också undersöka om det finns
ett intresse för första hjälpen-utbildningar digitalt.

Patrik, Tony och Hanna på Utbildningsenheten har kämpat på i motvind under 2020. Men nu har de
lärt sig vad en green screen är... och en hel del annat också.
14

2020 var ett konstigt och omtumlande
år, fortsätter Tony. Men det har också
hjälpt oss att hitta nya sätt att arbeta
och vi ser fram emot 2021 med tillförsikt, både när det gäller utbildningar och eventuellt nya medarbetare till
enheten.“
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Förstärkning på personalenheten
I december månad förstärktes Personalenheten på Nerikes Brandkår med ytterligare en medarbetare. Vår vikarierande personalspecialist David Klingenhoff
anställdes som ny enhetschef och vice
brandchef Anders Larsson kunde därmed
kliva av den rollen för att istället lägga mer
tid på att övergripande samordna verksamheten inom Räddningsavdelningen.
Förstärkningen innebär att vi nu har ökat
kompetensen inom arbetsmiljöområdet
och därför kan genomföra fler riskbedömningar samt följa upp och utreda fler
arbetsskador/ tillbud. Vi kommer även att
göra en stor insats när det gäller att utbilda våra arbetsledare i arbetsmiljöfrågor.

Personal blir HR
Samtidigt som omorganisationen genomförde vi även ett namnbyte från Personaltill HR-enheten (Human Resources), som
vi tycker bättre speglar enhetens uppgift.
Benämningen HR innefattar hur organisationer arbetar strategiskt med personalfrågor för att det ska gynna organisationen på ett bra sätt, exempelvis gällande
rekrytering, lönesättning, kompetensutveckling, hälsovård och annan personalvård. Arbetet ska tydligt kunna kopplas
till brandkårens verksamhetsidé, mål och
vision samt se till de anställda, som såväl
grupper som individer.

David har tidigare jobbat som ombudsman på
Unionen och vill nu satsa mer på arbetsmiljöarbetet
inom Nerikes Brandkår.

Samverkan sätts på prov
En av årets största händelser inträffade i juni månad då det brann i en vindsvåning mitt i centrala Örebro. Insatsen påbörjades med
livräddning av en person som var fast i sin lägenheten och släckningsarbetet skulle sedan visa sig bli både komplicerat och långvarigt.
Personen som räddades ur sin lägenhet fördes till sjukhus efter att ha fått i sig en hel del brandrök men den gamla anrika byggnaden
gick tyvärr inte att rädda, utan totalförstördes.
Trots detta kunde vi efter insatsen konstatera att vår, då helt nystartade, ledningsorganisation Räddningsregion Bergslagen (RRB) fungerat utmärkt. Tack vare den hade vi nu större möjligheter att snabbt få nödvändiga resurser på plats. Inte bara styrkor från Nerikes
Brandkår utan även Karlskoga från Bergslagens räddningstjänst kallades in som förstärkning och det gick även snabbt och smidigt att
få den regionala insatsledaren, fastighetsägare, luftpaket, mat, grävmaskin m.m. till olycksplatsen. Ett kvitto på bra samverkan inom
RRB och med övriga blåljusorganisationer.
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Utryckningsstatistik 2020
Antalet utryckningar är oftast ganska lika år från år. Så även 2020 i jämförelse med 2019. Totalt skilde det endast åtta händelser. Här presenterar vi, i två olika tabeller, statistik för antal händelser per kommun och antal
utryckningar per kommun. Att antalet händelser inte totalt är detsamma som antalet utryckningar beror på
att fler stationer kan rycka ut till en och samma händelse.

Antal händelser per kommun
2019 års siffror inom parentes
¹ Kolumnen Övriga redovisar händelser i angränsande kommuner där vi har avtal gällande räddningstjänstsamverkan.
² Förmodade händelser är larm som visar sig inte vara något när vi kommer till platsen.
³ Rubriken Övrigt redovisar händerlser som inte uppfyller kraven på räddningstjänst enligt LSO. T.ex. vattenläckage och bärhjälp åt ambulansen.

Händelse
Brand i byggnad

Askersund

Hallsberg

Kumla

Laxå

Lekeberg

Lindesberg

23 (12)

27 (26)

14 (23)

8 (10)

9 (9)

54 (49)

Brand i skog/mark

9(7)

9 (6)

4 (9)

9 (14)

7 (2)

22 (16)

Brand i fordon/fartyg

3 (9)

12 (5)

11 (6)

2 (4)

4 (4)

10 (11)

Brand i avfall/återvinning

1 (4)

4 (0)

2 (5)

0 (1)

2 (5)

11 (5)

41 (37)

27 (37)

30 (36)

20 (28)

23 (18)

49 (46)

1 (1)

2 (3)

1 (4)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

16 (8)

10 (4)

1 (1)

1 (1)

2 (3)

11 (12)

Hjärtstopp

3 (5)

10 (15)

11 (13)

7 (6)

4 (7)

18 (18)

Drunkning/tillbud

2 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

2 (3)

Hiss, risk för personskada

0 (0)

1 (1)

1 (0)

0 (0)

0 (0)

1 (2)

Hiss, utan risk för personskada

2 (5)

0 (2)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

1 (0)

Fastklämd person

1 (1)

1 (0)

0 (0)

0 (0)

1 (0)

2 (1)

Suicid/försök

3 (0)

2 (7)

2 (3)

0 (0)

1 (0)

1 (3)

Annan nödställd person

1 (2)

0 (1)

2 (1)

0 (1)

0 (1)

3 (3)

Nödställt djur

2 (0)

0 (1)

2 (0)

0 (0)

1 (0)

1 (1)

Automatlarm utan brandtillbud

37 (27)

35 (47)

74 (87)

39 (27)

27 (23)

134 (130)

Förmodade händelser ²

16 (15)

10 (13)

23 (19)

2 (5)

7 (7)

7 (14)

Övrigt ³

21 (14)

16 (19)

62 (8)

8 (10)

6 (7)

96 (125)

182 (147)

166 (187)

240 (215)

96 (107)

94 (86)

423 (439)

Trafikolycka
Utsläpp av farligt ämne
Begränsat läckage av drivmedel/olja

Totalt

• Konsekvenserna av trafikolyckor minskar för varje år, vilket främst beror på allt säkrare vägar och fordon. Under året hanterade vi 472 personbilar, 43 stora lastbilar samt fyra bussar vid totalt 410 trafikolyckor. 241 personer skadade sig och tre personer omkom under 2020. Knappt 50% av olyckorna sker på vägar med hastighetsbegränsningarna 50 och 70 km per timme
och allra oftast larmas vi till olyckor på riksväg 50.
• Under 2020 inträffade 84 skarpa automatlarm med brandtillbud, vilket är endast 8,5% av det totala antalet. Av de totalt 903
automatlarmen utan brandtillbud utlöstes 249 av matlagning.
• De flesta bränder i byggnader begränsas till mindre händelser och det bara är ca 10 % som genererar större skador. En anledning till det lyckade resultatet är att Nerikes Brandkår har 28 brandstationer som är strategiskt placerade där huvuddelen av
alla kommuninvånare bor. Av totalt 324 larm till brand i byggnad begränsades 83 händelser till antändningsobjektet, 63 till
startutrymmet och 145 händelser med endast rök och varmgång. Spridning till andra byggnader skedde endast vid två tillfällen och inom byggnaden vid 31 tillfällen.
16

Ljusnars

1

2
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snarsberg

Nora

Örebro

Övriga1

Antal utryckningar per station

Totalt

5 (9)

10 (17)

168 (159)

5 (3)

323 (317)

6 (3)

8 (3)

30 (36)

2 (2)

106 (98)

4 (3)

5 (6)

76 (74)

1 (2)

128 (124)

2 (1)

4 (0)

33 (34)

1 (1)

60 (56)

10 (10)

20 (20)

182 (189)

8 (9)

410 (430)

1 (0)

0 (0)

6 (8)

1 (0)

12 (16)

1 (1)

4 (2)

45 (43)

0 (0)

91 (75)

14 (9)

11 (9)

26 (21)

0 (0)

104 (103)

0 (0)

0 (0)

5 (2)

0 (0)

9 (5)

0 (0)

0 (0)

3 (1)

0 (0)

6 (4)

0 (0)

0 (1)

3 (3)

0 (0)

6 (11)

0 (0)

0 (0)

3 (6)

0 (0)

8 (8)

0 (0)

1 (0)

20 (14)

0 (0)

30 (27)

1 (0)

0 (0)

7 (2)

0 (0)

14 (11)

0 (1)

0 (0)

8 (5)

0 (0)

14 (8)

28 (36)

29 (24)

500 (553)

0 (0)

903 (954)

8 (1)

8 (12)

105 (146)

0 (0)

186 (232)

16 (6)

13 (10)

87 (49)

0 (0)

325 (248)

113 (104) 1 307 (1 345)

18 (17)

2 735 (2 727)

96 (80)

Heltid

2020

2019

Örebro
Byrsta
Summa

1 353
420
1 773

1 285
405
1 690

163
43
108
20
73
124
28
69
17
102
90
176
119
37
52
65
19
1 305

131
23
157
13
60
100
37
51
31
83
97
176
119
31
42
50
27
1 228

42
23
11
12
7
4
20
14
17
7
157

41
18
10
8
6
2
13
10
12
3
123

3 235

3 041

RIB
Askersund
Byrsta
Fellingsbro
Finnerödja
Fjugesta
Frövi
Garphyttan
Guldsmedshyttan
Hjortkvarn
Kopparberg
Laxå
Lindesberg
Nora
Pålsboda
Odensbacken
Vintrosa
Vretstorp
Summa

Räddningsvärn
Glanshammar
Hammar
Hasselfors
Mariedamm
Järnboås
Olshammar
Ramsberg
Rockhammar
Vedevåg
Vinön
Summa

• Den stora skillnaden jämfört med 2019 under rubriken Övrigt för Kumla, Lindesberg och Örebro beror på
att vi i år även räknat in passning. D.v.s. då en styrka
täcker upp på en annan station om all ordinarie utryckningspersonal redan är ute på larm.
• Fellingsbro är den enda av Nerikes Brandkårs stationer
som åker på alla sjukvårdslarm (prio 1-larm för ambulansen) och inte enbart hjärt-lungräddning. Det förklarar det stora antalet larm för stationen, då över 100 av
dessa är utryckningar för att bistå Regionen.

Totalt
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Väsentliga personalförhållanden
Den stora tillgången som personalen utgör med sin samlade kompetens framgår inte i den ekonomiska redovisningen. Därför är det viktigt att synliggöra den ur olika perspektiv.  Ramen för verksamhetens mål och
inriktning är fastställd i våra policydokument, som antas av direktionen.
Personalen är försäkrad
För heltidspersonal och räddningspersonal i beredskap har Nerikes Brandkår
försäkringar som gäller vid arbetsskada,
sjukdom, dödsfall och arbetsbrist p.g.a.
omställningsarbete. För värnen har vi
tecknat en olycksfallsförsäkring som
träder i kraft när det statliga personskadeskyddet inte gäller, t.ex. vid restvärdesarbete och bevakningsuppdrag. Försäkringarna gäller med vissa villkor.

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron brukar vara låg i Nerikes
Brandkår. Långtidssjukfrånvaron kan variera mellan åren. Kostnader för inkallning
blir ofta följden i samband med korttidssjukskrivningar. Vid längre sjukskrivningar
omplaneras personal i möjligaste mån för
att undvika inkallning och därmed övertidskostnader.

Företagshälsovård
Nerikes Brandkår har under året anlitat
Capio Läkargruppen AB och Räddningshälsan AB för företagshälsovård. Ett hängavtal med Capio Läkargruppen AB gör det
möjligt att erbjuda en anställd snabbare
behandling än inom den offentliga sjukvården. På detta sätt kan sjukfrånvarotiden förkortas.

Anpassning och rehabilitering
Som arbetsgivare ansvarar vi enligt arbetsmiljölagstiftningen för att genomföra
anpassning och rehabilitering inom vår
verksamhet.
Personaldata
Personal per december
Total personal
varav heltidsanställda
varav räddningspersonal i beredskap
varav värn
varav kvinnor
varav män
varav kvinnor (%)
varav män (%)
Förtroendevalda (direktion/revision)

Brandstationen i Vretstorp får en välbehövlig uppfräschning av brandmännen Erik, Samuel och Filip
som har gjort sin dagtidstjänst på Teknikenheten under 2020.

Ju längre en anställd är borta från arbetslivet desto svårare är det att komma tillbaka. Därför fångas sjukskrivningar upp i ett
tidigt skede för att rehabiliteringsarbetet
ska komma igång så snabbt som möjligt.
Det kan t.ex. handla om att anpassa arbetsuppgifter och/eller arbetstider, samt
successiv återgång till arbetet genom deltidssjukskrivning.

Pensionsförvaltning

Pensionsavtalet KAP-KL gäller från och
med 2006-01-01. Avtalet innebär att
brandmän, som uppfyller kravet på 30
års anställning med minst 25 år i utryckningstjänst, har rätt att avgå med särskild
avtalspension vid 58 års ålder. Pensionsförmånen kallas R-SAP.
Den faktiska pensionsåldern i förbundet
ligger runt 60 år. Den åldern används som
beräkningstidpunkt i KPA:s pensionsbe2020

2019

497
132
270
95
31
466
6
94
31

503
131
263
109
33
470
7
93
31

6,9
7

7,7
6

Kompetensutveckling
För att bidra till utveckling av den egna
verksamheten och för att kunna möta omvärldens krav, är det viktigt att hela personalen får kontinuerlig utbildning.
Nerikes Brandkår ser till att personalen
får nödvändig dokumenterad lagstadgad
kompetensutbildning. Från och med 2018
hålller vi egen grundutbildning för vår
räddningspersonal i beredskap (Grib). För
att ytterligare höja kompetensen genomförs fortbildning vid samtliga avdelningar.
Genom den löpande övningsverksamheten tryggar vi att personalen bibehåller
sin kompetens. Vi tillhandahåller även
C-körkortsutbildning för värnpersonal och
RIB vid behov.

Personaldata

2020

2019

24
21

22
14

3

2

5
5
3
2
5
3

35
4
2
2
2
2

Pensionsavgångar
Möjliga pensionsavgångar inom 5 år (heltid)
varav i utryckningsstyrka heltid

Sjukfrånvaro  (%) *
Total sjukfrånvaro
Långtidssjukfrånvaro (minst 60 dagar) av total
sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro 29 år och yngre
Sjukfrånvaro 30-49 år
Sjukfrånvaro 50 år och äldre
Sjukfrånvaro kvinnor
Sjukfrånvaro män

Personalomsättning (%)
Heltid
Räddningspersonal i beredskap

räkningar för våra anställda som har möjlighet att uppnå villkoret för R-SAP.

* Total sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid inom gruppen.
18
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Nerikes Brandkår påverkas i stor omfattning av hur ekonomin ser ut i våra medlemskommuner. Vi kan därför se att de kommande åren kommer att bli tuffa, då det från flera håll aviseras svagare ekonomiska muskler för den kommunala sektorn.
Den kommande treårsperioden kommer förbundets planerade uppräkning av
medlemsbidraget att minska ytterligare.
Hur den kommunala ekonomin kommer
att påverkas av Corona-pandemin återstår
också att se.
Ledningssamverkan inom Räddningsregion Bergslagen startade i maj 2020 och
har rent ekonomiskt för 2020 netto inne-

burit ökade intäkter, då medlemsbidraget
understiger den intäkt för personal som
Nerikes Brandkår hyr ut till RRB. Samtidigt
har vi fått en starkare systemledning, vilket känns tryggt inför framtiden.
De två senaste åren har förbundet gjort
goda resultat, vilket innebär att det egna
kapitalet har ökat. Då förbundet inte har
möjlighet att kunna reservera pengar i en

resultatutjämningsfond valde direktionen
i samband med bokslutet 2019 att sätta
av ytterligare 2 mkr till balansfonden för
ökade pensionskostnader, vilket innebär
att vi är bättre rustade ytterligare några
år framöver för att parera detta utan hjälp
från medlemskommunerna.

Översikt över verksamhetens utveckling
Fem år i sammandrag

2020

2019

2018

2017

2016

258 933

257 592

254 875

246 302

241 957

98

97

99

100

100

Nettokostnad/invånare (kr)

672

653

654

622

619

Medlemsbidrag/invånare (kr)

687

674

661

622

620

Externa intäkter (tkr)

23 572

18 783

21 876

13 713

15 526

Finansnetto (tkr)

-1 256

-116

-348

-1 440

-789

Årets resultat (tkr)

2 427

5 234

1 523

-1 578

-519

Nettoinvesteringar (tkr)

7 037

17 378

6 383

10 203

9 879

143 105

135 227

122 157

119 617

115 571

Långfristiga skulder och avsättningar (tkr)

90 765

88 105

84 788

81 063

79 591

Eget kapital (tkr)

22 044

19 617

14 384

12 861

14 439

15

15

12

11

12

18 037

19 555

17 941

15 129

17 030

239

233

262

227

268

Långfristig låneskuld (tkr)

0

0

0

126

617

Avsatt till pensioner (tkr)

90 765

88 105

84 788

80 937

78 974

497

503

515

487

473

2 735

2 727

2 919

2 854

2 973

Brand i byggnad (st)

323

317

299

327

346

Brand ej i byggnad (st)

294

299

409

359

406

Trafikolycka (st)

410

430

486

548

519

Antal automatlarm (st)

903

954

963

907

973

231/400

290/400

249/350

158/250

248/350

58

73

71

63

71

Antal invånare i förbundet
Nettokostnadernas andel av kommunbidraget (%)

Tillgångar (tkr)

Soliditet (%)
Likviditet (tkr)
Balanslikviditet (oms.tillg./kfr skulder) (%)

Antal anställda - ej semestervikarier
Antal insatser - totalt (st)

Antal utförda/planerade tillsyner (st)
Andel utförda tillsyner av planerade (%)
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Balanskravsresultat och resultatutjämningsreserv
Årets resultat är 2 427 tkr, från detta ska 574 tkr i reavinster räknas bort vilket innebär att 2020 års balanskravsresultat är 1 853 tkr.
Direktionen antog 2013-10-24 ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv” och totalt
har tidigare 553 tkr avsatts för detta vid ingången av 2020. Vid närmare granskning kan konstateras att ett kommunalförbund inte
kan ha en resultatutjämningsreserv, då lagen föreskriver att det som kan avsättas är överskott genom skatteintäkter och generella
statsbidrag. Något sådant har inte förbundet. Därför finns inte någon möjlighet att avsätta årets överskott till detta. Den befintliga
resultatutjämningsreserven kommer att fasas ut.

Balanskravsutredning (tkr)

2020

2019

2018

2017

2016

173 063

168 877

163 958

153 115

150 067

1 % av medlemsbidrag

1 731

1 689

1 640

1 531

1 501

Årets resultat

Medlemsbidrag

2 427

5 234

1 523

-1 578

-519

Avgår: Realisationsvinster

-413

-586

-533

-411

-527

Avgår: Orealiserade vinster värdepapper

-161

-152

0

0

0

1 853

4 496

990

-1 989

-1 046

Medel till RUR

0

0

neg

neg

neg

Medel från RUR (max 80%)

0

0

0

117

0

Medel till balansfond för pensionskostnader

0

- 2 000

0

0

0

Direktionsbeslut att nyttja eget kapital för inköp av utrustning

0

0

0

1 872

0

Reglering mot balansfond, pensionskostnader

0

0

0

0

1 046

1 853

2 496

990

0

0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

Årets balanskravsresultat
Balanskravsunderskott från tidigare år

0

0

0

0

0

Summa

0

0

0

0

0

Balanskravsresultat att reglera
Maximal reservering till RUR

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
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Vi vill bli ännu bättre
Under hösten genomförde vi en intensiv men mycket uppskattad övningsperiod över en månad för all utryckande heltidspersonal, med målet att bli bättre på uppstart vid brand i byggnad. Övningarna planerades
och leddes av brandmännen Anton Sundstedt och Christoffer Telégin som under denna period klev ur sitt
skift för att helt fokusera på uppdraget.
Målet var att testa olika metoder, med
extra fokus på slanghantering och väga
dem mot varandra, plus att nå en större
samsyn mellan de olika grupperna, för
att vi ska jobba så lika som möjligt ute på
olycksplats.

Vad lärde vi oss?
Under övningsdagarna samlade vi på
oss en mängd erfarenheter. Bland annat
kunde vi se att den stora fördelen med
det (för oss) nya sättet att hantera slang
är att man kan trycksätta 2x50 meter 42
mm-slang på en väldigt liten yta och därigenom får bättre struktur.
En annan minst lika viktig iakttagelse var
att det i trapphus är bäst att dra grovslang
ut mot basbilen, istället för in i trapphuset, samt att traditionell slang oftast är att
föredra framför förhöjt lågtryck.

Vad händer nu?
Nu ska Räddningsavdelningen ta alla inhämtade erfarenheter och ny kunskap
vidare genom att utföra ett skarpt test för

utryckande heltidspersonal under 2021.
Under testperioden ska, de för Nerikes
Brandkår, traditionella slangkorgarna bytas ut mot de JT-packväskor som använts
som modell under övningsperioden, samt
en ny typ av grovslangskorgar.
Sedan kommer teståret att utvärderas för
att se om denna metod är något som vi
bör använda i hela organisationen.

Nyckeln är samarbete
En gammal sanning som återigen syntes
tydligt under övningarna var hur viktigt
det är att hela styrkan har samma bild av
vad som ska göras.
Där är styrkeledarens roll avgörande och
det handlar om metodutveckling, övning
och åter övning samt att vi har den utrustning som krävs.
För att få en helhet i detta ligger nyckeln
i flexibiltitet och ett bra samarbete över
gränserna mellan enheterna Övning,
Operativ planering och Teknik samt utryckande personal, där den verkliga spetskompetensen finns.
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Anton och Christoffer planerade och ledde de
uppskattade övningarna.

En klar framgångsfaktor för att vi på detta
sätt ska kunna driva utvecklingen av våra
metoder framåt och bli ännu bättre på att
rädda liv, egendom och miljö är att vi kan
vara flexibla inom Nerikes Brandkår och
ta tillvara på våra duktiga medarbetares
kunskap.
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Ekonomiskt utfall
Precis som annan kommunal verksamhet finansieras Nerikes Brandkår till största delen med skattemedel.
2020 kostade vi totalt 199,2 mkr, där medlemskommunerna stod för 178 mkr. Resterande 23,6 mkr finansierade vi genom att sälja utbildning i form av bl.a. HLR, grundläggande brandkunskap och i samarbete med
Brandskyddsföreningen även Heta arbeten. Vi tar också betalt när vi åker på obefogade automatlarm, gör
tillsynsbesök och genom våra avtalstjänster.
Årets resultat

Intäktssidan har påverkats av den pågående Corona-pandemin. Utbildningssidan
har tappat 60% av budgeterade intäkter
från utbildningar inom HLR och grundläggande brandkunskap. Även myndighetssidan har drabbats då vi inte kunnat genomföra alla planerade tillsyner.
På plussidan ser vi istället intäkter från
RRB, då Nerikes Brandkår sålt ledningsresurser in i systemet.

Kostnaderna för personal har totalt sett
gått jämt upp, trots att vi under året haft
ett kostsamt personalärende. Staten har
också kompenserat för högre sjuklönekostnader.
Semesterlöneskulden har ökat, samtidigt
som kostnaderna för personalomkostnaderna gick med motsvarande överskott i
förhållande till budget.
Avvikelser ses också till följd av RRB, då
alla kostnader inte varit budgeterade.
Motsvarande fenomen finns även under
intäkter.
Från och med 1 juli har ett nytt avtal tecknats med SOS, det nya avtalet blev ca 300
tkr dyrare än budget.
Avskrivningarna blev 200 tkr högre än
budget, vilket är en följd av den höga investeringstakten året innan.

Verksamhetens kostnader

Finansiella intäkter & kostnader

Årets resultat är ett överskott på 2 427 tkr,
vilket är 2 092 tkr bättre än budget. Överskottet beror bland annat på lägre hyreskostnader och att vi hyrt ut delar av vår
personal till den nya ledningssamverkan
inom Räddningsregion Bergslagen (RRB).

Verksamhetens intäkter

Kostnaderna för pensioner har legat inom
ramen för budget, så när som på 37 tkr att
betala tillbaka till medlemskommunerna
(se tabellen driftredovisning på nästa sida
under raden för medlemsbidrag).
Kostnaderna för lokaler är även i år lägre
än det faktiska utfallet då hyrorna helt enkelt har varit för högt budgeterade.

De finansiella kostnaderna, som handlar
om kostnader förknippat med pension
gick något bättre än budget.
De finansiella intäkterna blev också bättre
än budget och här rör det sig istället om
intäkter från våra värdepapper. Trots att
börsen djupdök i våras har våra placeringar hämtat sig under hösten och mark-

nadsvärdet är högre än det bokförda. Under året sålde vi av placeringar och kunde
i samband med detta realisera ca 500 tkr
i reavinst.

Räddningsregion Bergslagen
Nerikes Brandkår är värdorganisation
för ledningssamverkan Räddningsregion
Bergslagen (RRB). Detta innebär att redovisningen innehåller både interna och externa poster, eftersom Nerikes Brandkår
också ingår i RRB.
De interna posterna uppgår till 6,8 mkr
och har rensats i resultaträkningen, men
inte i driftredovisningen. Den rad som benämns Räddningsregion Bergslagen avser
kostnaderna och intäkterna för hela samarbetet, där Nerikes Brandkår ingår.
Kostnaden och intäkten för Nerikes
Brandkår, avseende RRB, ingår istället under övriga kostnader och övriga intäkter.
Kostnaderna för SOS från 1 juli ingår i RRB,
något som ej finns budgeterat. Därför är
det stora avvikelser på såväl intäkts-, som
kostnadssidan.
Totalt sätt gjorde RRB ett överskott på
1 022 tkr, vilket betalas tillbaka till samtliga medlemmar. Nerikes Brandkårs andel
av detta är 365 tkr.

Pensionskostnader
I posten verksamhetskostnader ingår årets pensionskostnader. Därtill kommer en finansiell kostnad som avser värdesäkring av pensionsskulden. I tabellen nedan framgår de två senaste årens pensionskostnader. Redovisningen baserar sig på uppgifter ur pensionsbolaget KPA:s prognos per 2020-12-31.Totalt sett blev pensionskostnaden 37 tkr lägre än budget. I utfallet av den redovisade
löneskatten nedan ingår också löneskatt på den avgiftsbestämda ålderspensionen, som ingår i PO-pålägget. Den delen av löneskatten
uppgår till 1 138 tkr.
Fr. o m 2014 avräknas skillnaden mellan årets budgeterade pensionskostnad och utfallet enligt KPAs prognos per den 31 december
samma år. För 2020 var den budgeterade tjänstepensionskostnaden 9 739 tkr och utfallet uppgår till ((5 868+1 940) x 1,2426) =
9 702 tkr. Mellanskillnaden uppgår till 37 tkr, och är lägre än budget. En återbetalning till medlemskommunerna har därför gjorts.
Beloppen är avräknat på medlemsbidraget.
Utfall 2020

Utfall 2019

Avvikelse utfall
2020-2019

Budget 2020

Avgiftsbestämd ålderspension (PO-pålägg)

-4 689

-4 851

162

*

Förändring av pensionsskuld (SAP-R, FÅP)

-5 868

-6 615

747

-5 906

38

Finansiell kostnad pensionsskuld

-1 940

-2 211

271

-1 991

51

-3 503
-16 000

-3 369
-17 046

-134
1 046

-1 842
-9 739

-1 661
-1 572

Pensionskostnader (tkr)

Löneskatt
Summa

*) Avgiftsbestämd ålderspension samt löneskatt på detta ingår i PO-pålägget och redovisas endast i utfall per år.
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Avvikelse utfall
2020 - budget
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Driftredovisning (tkr)

Utfall 2020

Utfall 2019

Budget 2020

Avvikelse utfall
2020-2019

Avvikelse utfall
2020 budget

-2 223

-2 118

-2 895

-105

672

Ledning, direktion, revision inkl. PO-pålägg
Löner heltid inkl. PO-pålägg

-81 121

-79 824

-79 728

-1 297

-1 393

Löner Rib och värn inkl. PO-pålägg

-42 311

-41 041

-43 552

-1 270

1 241

Hyror och lokalvård

-26 675

-25 877

-27 082

-798

407

Räddningsregion Bergslagen

-11 121

0

-6 196

-11 121

-4 925

Övriga driftskostnader

-26 049

-22 641

-24 038

-3 408

-2 011

Årets avsättning till pensioner inkl. löneskatt

-7 762

-8 754

-7 748

992

-14

Avskrivningar

-7 356

-6 683

-7 164

-673

-192

-204 618

-186 938

-198 403

-17 680

-6 215

Summa kostnader
Finansiella kostnader

-1 945

-2 233

-1 996

288

51

-206 563

-189 171

-200 399

-17 392

-6 164

Automatiska brandlarm

7 934

8 018

7 470

-84

464

Avtal

4 864

5 551

4 128

-687

736

691

1 383

1 879

-692

-1 188

1 739

2 246

2 200

-507

-461

11 121

0

6196

11 121

4 925

Summa totala kostnader

Externutbildning
Myndighetsutövning
Räddningsregion Bergslagen

4 084

1 585

506

2 499

3 578

Summa intäkter

Övriga intäkter

30 432

18 783

22 379

11 649

8 053

Medlemsbidrag

173 063

168 877

173 099

4 186

-36

4 805

4 628

4 756

177

49

689

2 117

500

-1 428

189

208 989

194 405

200 734

14 584

8 255

2 427

5 234

335

-2 807

2 092

Hyresbidrag
Finansiella intäkter
Totala intäkter
Årets resultat

Pensionsskuld & pensionsförpliktelser

Pensionsförpliktelser (tkr)

Förbundet ansvarar för intjänade pensioner från och med
1998, förbundsmedlemmarna dessförinnan.
Personal i utryckningsstyrka har möjlighet att gå i pension
vid 58 års ålder och då betalar arbetsgivaren 73,5% av
lönen fram till 65 års ålder.
Pensionsskulden redovisas som en avsättning i balansräkningen. Likvidmässigt återlånas medel i verksamheten
medan resten är placerat pensionskapital, enligt tabellen
till höger.

2020

2019

Avsättningar, pensioner

90 765

88 105

Totala förpliktelser

90 765

88 105

2020

2019

Pensionsförvaltning (tkr)
Finansiella placeringar, avskaffningsvärden:
Korta räntefonder

7 762

7 448

31 248

24 763

Totalt placerat pensionskapital

39 010

32 211

Återlåning i verksamheten

51 755

55 894

Strukturerade produkter
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Investeringsredovisning

Finansiella investeringar
Presidiet sköter kapitalplaceringen i
samarbete med rådgivare från olika kapitalförvaltningsföretag som står under
Finansinspektionens tillsyn. Under 2020
har nästan 10 mkr köpts in samtidigt som
vi sålt av placeringar för drygt 3 mkr. Netto är förändringen 6,6 mkr högre än förra
bokslutet.
Investeringstakten har varit låg under
året och stor osäkerhet har rådit med anledning av Corona-pandemin. Marknadsvärdet på flera av våra placeringar sjönk,
men tack vare att en stor del av dem är
Placerade medel (tkr)

kapitalskyddade blev det reala tappet
inte fullt så stort. Under hösten har placeringarna hämtat sig och vi var vid balansdagen på plussidan igen. Totalt är nu
drygt 39 mkr placerade i kortfristiga räntefonder samt i strukturerade produkter
med 100 procent kapitalskydd. Löptiden
för dessa strukturerade produkter är i genomsnitt fyra år.
Allt kapital är klassificerat som kortfristiga placeringar. På balansdagen översteg
marknadsvärdet anskaffningsvärdet med
3,4 mkr.

Alla utom två av placeringarna är bundna
och har därför bokföringsmässigt värderats till lägsta värdet av bokfört värde och
marknadsvärde. De två placeringar som
saknar förfallodatum har dock, enligt
den ny lagstiftningen, värderats till marknadsvärdet. Detta innebär att resultatet
har förbättrats med 160 tkr sedan föregående bokslut.
Avkastningen under året har trots Corona-pandemin ändå nått upp till budget
med en realiserad vinst på 0,5 mkr.

AIO = Aktieindexobligation

Anskaffningsdatum

Förfallodatum

Kapitalskyd- Anskaffnings- Marknadsvärde
dat belopp
värde
2020-12-31

AIO OMX Stockholm 30 Index

2016-02-25

2023-09-08

Nordic Cross

2017-12-20

Inget

0

AIO Asien

2018-04-01

2024-04-01

3 000

GS AO Global Bonus 3548

2019-01-24

2027-02-12

3 000

3 300

GS AO Global Bonus 3650

2019-05-13

2027-05-01

5 000

5 045

Garantum Lannebo

2019-06-15

Inget

0

2 448

2 437

-11

0%

AIO VAL Nordic Corporate bond

2019-07-19

2025-07-19

3 000

3 045

3 355

310

10%

AO 5G SFB 90 3978

2020-10-08

2025-09-01

2 700

3 021

2 868

-153

-5%

AO Läkemedel

2020-10-08

2025-09-01

2 700

3 021

2 838

-183

-6%

Förnyelsebar energi och miljö

2020-08-26

2026-08-01

3 400

3 638

3 879

241

7%

42 055

3 359

9%

7 000

Värdeutveckling

Värdeutveckling (%)

9 286

2 258

32%

5 000

5 325

325

7%

3 150

3 466

316

10%

3 224

-76

-2%

5 377

332

7%

7 028

Värdereglering till verkligt värde

314

Summa

29 800

39 010

Investeringsredovisning
Investeringarna pågår ofta över budgetåren till följd av långa leveranstider, av framförallt de stora fordonen. Under året har även
Corona-pandemin påverkar leveranstiderna negativt, vilket fått till följd att aktiveringstakten endast varit drygt 60%. Av de investeringar som faktiskt kunnat genomföras under året kan nämnas en ny släckbil, tre pickuper och fyra personbilar.
Stationen i Byrsta fick medel för att bygga om kontorslandskapet till sex enskilda kontor. Den investeringen är klar men saknar några
sista fakturor innan den kan aktiveras. Tabellen nedan redovisar årets materiella investeringar.
Investeringsredovisning
(tkr)

Utfall
2020

Budget
2020

-3 185

-5 800

-3 185

-5 800

Avvikelse

Investeringsredovisning
(tkr)

Stora fordon
1 släckbil
Summa stora fordon
Mindre fordon
3 pick up
4 personbilar
Summa mindre fordon

2 615

-843
983

Övrigt
Räddningsmaterial
- värmekamera

-721

-700

Avvikelse

Inventarier

-302

-400

98

- Möbler muséet

-223

-21

-69

-338

- Belysning Röken Örebro

-113

- Löparband

-56

- Övningshuset Byrsta

-80

- Passagesystem Järnboås

-89

-500

Summa övrigt

-1 361

-2 100

739

-6 663

-11 000

4 337

-11 000

4 337

-86

Delsumma

-427

Pågående

- IR-kameror

-139

Totalsumma
24

-500

Oförutsett

- motorsprutor

- duopump

-79

Kontor Byrsta

-1 274
-3 100

Budget
2020

- Stolar mässen Örebro

-3 100

-2 117

Utfall
2020

-374
-7 037
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Investeringsredovisning

Medelsförvaltningens utveckling  (tkr)

2020-12-31

2019-12-31

Förändring

Aktuell likviditet

18 037

19 555

-1 518

Företagskonton, inkl. korta ränteplaceringar

18 037

19 555

-1 518

Kortfristiga placeringar

7 762

7 601

161

Kortfristiga räntefonder

7 762

7601

161

0

0

0

Placerade pensionsmedel

31 248

24 763

6 485

- strukturerade produkter

31 248

24763

6 485

Summa placeringsportföljen

39 010

32 364

6 646

Summa likvida medel och placeringar

57 047

51 919

5 128

Genomsnittlig löptid, AIO (år)

4

5

1

Lägsta avkastning AIO (tkr), avser kurtage

0

0

0

Lägsta avkastning, räntebärande värdepapper

0

0

0

Avkastningsmål pensioner SLR + 0,5 % (%)

0,43%

0,5%

-0,10%

Årets avkastning real och oreal., (tkr)

1 878

3 821

-1 943

Avkastning under året, real (%) *)

5,3%

11,8%

-6,5%

43%

37%

6%

9%

9%

0%

34%

28%

6%

Placeringsportföljen, värdepapper

Värdereglering kortfristiga placeringar

Placeringsportföljen avkastning och mål

*) Årets avkastning dividerat med genomsnittligt värde för kortfristiga placeringar.

Andel placerade medel av pensionsskuld (%)
Placerade i kortfristig räntefond (%)
Placerade i strukturerade produkter (%)

Från öppet kontorslandskap till sex kontor på vår heltidsstation i Byrsta. Här jobbar förutom utryckningsstyrkan även brandingenjörer och brandinspektörer som är
mycket nöjda med att få sina egna krypin.
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Resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys

Resultaträkning (tkr)

Not

Utfall
2020

Utfall
2019

Verksamhetens intäkter*
Verksamhetens kostnader*
Av- och nedskrivningar

1
1,2
1,6

23 572
-190 401
-7 356

18 783
-180 254
-6 684

22 379
-191 239
-7 164

-807
2 838
-192

1
5

-174 185
177 868

-168 155
173 505

-176 024
177 855

1 839
13

3 683

5 350

1 831

1 852

689
-5
-1 940

2 117
-22
-2 211

500
-5
-1 991

189
0
51

2 427

5 234

335

2 092

15

2 427

5 234

335

2 092

Not

2020

2019

143 105

135 227

Verksamhetens nettokostnader
Medlemsbidrag
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Finansiell kostnad pensionsskuld exkl. löneskatt

3
4
4

Resultat efter finansiella poster
Årets resultat
*Rensning av interna poster på 6 861 tkr har gjorts.

Balansräkning (tkr)
Tillgångar
Anläggningstillgångar

70 592

71 095

Materiella anläggningstillgångar

6,7

70 592

71 095

Omsättningstillgångar
Fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank

8
9
10

72 513
15 467
39 009
18 037

64 132
12 213
32 364
19 555
135 227
19 617
5 234

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
-därav årets resultat

11

143 105
22 044
2 427

Avsättningar

12

90 765

88 105

Skulder
Kortfristiga skulder

13

30 296
30 296

27 505
27 505

0

0

Ansvarsförbindelser
Pensioner intjänade före medlemskommunernas inträde står medlemskommuerna för.

Finansieringsanalys (tkr)

Not

2020

2019

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivningar
Justeringar för rörelsekapitalets förändring

1,6,7
14

2 427
7 356
2 432

5 234
6 684
2 579

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital
Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning/minskning kortfristiga skulder

12 215
-3 254
2 791

14 497
137
4 520

Medel från den löpande verksamheten

11 752

19 154

-7 037
413

-17 398
574

-6 624

-16 824

0

0

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar

6

Medel från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde

9,10

5 128

2 330

Likvida medel vid årets början inkl. korta placeringar

9,10

51 919

49 589

Likvida medel vid årets slut inkl. korta placeringar

9,10

57 047

51 919
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Budget
Avvikelse utfall
2020 mot budget 2020
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Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper
Syftet med den finansiella redovisningen är att den ska ge en rättvisande bild av kommunalförbundets finansiella
ställning. Kommunalförbundet följer de grundläggande redovisningsprinciper som framgår av den kommunala
redovisningslagen och god redovisningssed.
Grundläggande redovisningsprinciper
Intäkter överstigande 25 tkr exklusive
moms som influtit efter årsskiftet, men
som avser redovisningsåret har bokförts
som tillgång och tillgodoförts resultatet
år 2020.
Leverantörsfakturor överstigande 25 tkr
exklusive moms som inkommit efter årsskiftet, men som avser redovisningsåret
har skuldbokförts och belastat resultatet
år 2020.
Lönerna för räddningspersonalen i beredskap (Rib) och värnen har periodiserats.
Intjänade och ej uttagna semester- och
övertidsersättningar har redovisats som
interimsskuld. I de fall som arbetsgivaren
via avtal förbundit sig att betala lön för en
arbetstagare som inte längre är anställd i
förbundet har även den kostnaden periodiserats till det år uppgörelsen slöts.
Sociala avgifter har bokförts i form av
procentuella påslag i samband med löneredovisningen.
De påslag som använts är följande:
Kommunalt avtalsområde
Övriga

38,50%
31,42%

Schablonen 38,5% har räknats fram genom en genomsnittlig månadslön för alla
heltidsanställda. Denna schablon har från
och med 2019 även använts vid beräkning
av semesterlöneskulden.
Pensionsskuldens förändring, det vill säga
avsättning för särskild avtalspension,
förmånsbestämd ålderspension, efterlevandepension samt finansiell kostnad, har
redovisats bland verksamhetens kostnader
liksom löneskatten för denna del.
Ränteuppräkningen har redovisats som en
finansiell kostnad. Den avgiftsbestämda
ålderspensionen har avsatts maximalt och
redovisats bland verksamhetens kostnader
liksom löneskatten.
Pensionsutbetalningar har minskat pensionsskulden.
I bokslutet för 2009 höjdes pensionsåldern
i pensionsberäkningen från 59 år till 60
år då det visat sig att den genomsnittliga
faktiska pensionsåldern överstiger 60 år.

Det medförde att kommunalförbundets
avsättningar till framtida pensioner sänktes
2009 och avsättning inklusive löneskatt
minskade. Återföringen redovisas i en
balansfond inom det egna kapitalet. I
samband med bokslutet för 2019 avsattes
ytterligare 2 mkr till denna fond.
Medlemskommunerna ansvarar för pensioner intjänade till och med 31 december
året före inträdet.
Fordringar äldre än ett år betraktas som
osäkra och har bokföringsmässigt avskrivits.

Finansiella tillgångar
Förbundets finansiella tillgångar har klassificerats som omsättningstillgång då
dessa är tänkt att finansiera framtida pensionsutbetalningar samt investeringar.
Enligt lagen om kommunal bokförings och
redovisnings 7 kapital 7§ ska finansiella
instrument som hålls till förfall inte värderas till verkligt värde. Istället bör dessa
värderas enligt lägsta värdets princip, det
vill säga det lägsta värdet av verkligt värde
och bokfört värde. Förbundet följer lagstiftningen och värderar placeringar med
bindningstid enligt ovan och de som saknar förfallodatum har istället värderats till
marknadsvärdet på balansdagen.

Materiella anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet
minskat med årliga avskrivningar. Med anläggningstillgångar avses objekt med en
ekonomisk livslängd om minst tre år och
med en total utgift på ett prisbasbelopp
exklusive moms.

27

Avskrivningar
I balansräkningen är anläggningstillgångarna upptagna till anskaffningsvärdet
minskat med investeringsbidrag, avskrivningar och nedskrivningar.
Materiella anläggningstillgångar skrivs
av planenligt efter tillgångarnas nyttjandeperiod. Avskrivningarna påbörjas när
anläggningarna tas i bruk. Längden på avskrivningarna grundar sig på den genomsnittliga livslängden hos Nerikes Brandkår
och med ledning från de avskrivningstider
som Rådet för kommunal redovisning rekommenderar.

Stora fordon

20 år

Mindre lastfordon

10 år

Båtar

10 år

Mindre fordon

7 år

Hydrauliska räddingsverktyg

7 år

Maskiner och inventarier

5 år

Kommunikationsutrustning

3 år

Nedskrivningar av tillgångar
Om det vid räkenskapsårets utgång kan
konstateras att en anläggningstillgång har
ett lägre värde än vad som kvarstår efter
planenliga avskrivningar, ska tillgången
skrivas ned till det lägre värdet om värdenedgången kan antas vara bestående.

Övrigt
Kommunalförbundet använder kontoplanen Kommun-Bas 13.
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Noter
Not 1     Verksamhetens nettokostnader (tkr)

2020

2019

Automatiska brandlarm

7 934

8 018

Avtal

4 864

5 551

691

1 383

1 739

2 246

413

574

Verksamhetens intäkter

Externutbildning
Myndighetsutövning
Realisationsvinst försäljning maskiner och inventarier
Räddningsregion Bergslagen
Övriga intäkter

11 121

0

3 672

1 011

Rensning interna poster

-6 861

0

Verksamhetens intäkter enligt resultaträkningen

23 572

18 783

Verksamhetens kostnader
Entreprenader, bidrag, konsulttjänster

-6 494

-3 798

Arvoden och löner till arbetstagare

-91 192

-87 614

Personalomkostnader

-33 438

-34 584

-7 762

-8 754

Pensionskostnader inkl. löneskatt
Personalsociala kostnader

-2 098

-2 814

Lokaler

-26 675

-25 877

Materiel

-14 281

-12 676

Räddningsregion Bergslagen

-11 121

0

-4 201

-4 137

6 861

0

-190 401

-180 254

-7 356

-6 684

-7 356
-174 185

-6 684
-168 155

2020-12-31

2019-12-31

Granskning av bokföring, delårsrapport och årsbokslut
Övriga granskningar

-134
-120

-189
-65

Revisionsarvoden lekmannarevisionen inkl. PO

-534

-565

Summa

-788

-819

2020

2019

Resultat från värdepapper

528

1 965

Värdereglering till verkligt värde
Summa

161
689

152
2 117

2020

2019

0

-9

Övriga kostnader
Rensning interna poster
Verksamhetens kostnader enligt resultaträkningen
Avskrivningar
Summa avskrivningar och nedskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Not 2     Revision (tkr)

Not 3     Finansiella intäkter (tkr)

Not 4     Finansiella kostnader (tkr)
Räntekostnader förbundsmedlemmar
varav; Lindesberg

0

-9

Räntekostnad pensionsskuld, exkl. löneskatt

-1 940

-2 211

Övriga finansiella kostnader
Summa

-5
-1 945

-13
-2 233

Ägarandel (%)

2020

2019

Örebro
Lindesberg

48,6
14,3

84 154

82 119

24 811

24 210

Kumla

11,2

19 446

18 976

Hallsberg

7,5

12 908

12 596

Laxå

4,5

7 713

7 526

Nora

4,1

7 040

6 871

Askersund

3,6

6 203

6 053

Lekeberg

3,1

5 365

5 235

Not 5

Kommunbidrag (tkr)

Förbundsmedlem
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Noter
Not 5

Kommunbidrag (tkr)

Förbundsmedlem

Ägarandel (%)

2020

2019

3,1
100

5 423
173 063

5 291
168 877

Hyresbidrag Lindesberg

4 756

4 628

Hyresbidrag Nora

49
4 805

0
4 628

177 868

173 505

2020-12-31

2019-12-31

175 381

158 220

6 479

17 378

374

182

Ljusnarsberg
Summa

Summa
Totalt

Not 6     Materiella anläggningstillgångar (tkr)
Ingående anskaffningsvärden
Årets investeringar
Pågående investeringar
Årets försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående av- och nedskrivningar
Årets avskrivningar
Årets försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade av- och nedskrivningar
Planenligt restvärde
Spec. per inventarieslag, bokförda värden
Byggnader och tekniska anläggningar
Fordon och övriga transportmedel
Räddningstjänstmaterial

-1 227

-399

181 007

175 381

-104 286

-98 001

-7 356

-6 684

1 227

399

-110 415

-104 286

70 592

71 095

835

801

64 915

65 318

2 747

2 939

Installation på annans fastighet

107

0

Övriga inventarier inkl. datorer

1 614

1 855

374
70 592

182
71 095

2020-12-31

2019-12-31

21
25

20
26

Pågående investering
Bokfört värde

Not 7     Genomsnittlig nyttjandeperiod materiella anläggningstillgångar (år)
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier

Flera av investeringarna görs sent på året, varför hela anskaffningsvärdet räknas med samtidigt som avskrivningarna endast är med del av år.

Not 8     Kortfristiga fordringar (tkr)

2020-12-31

2019-12-31

Kundfordringar
Interimsfordringar

3 011

5 147

8 512

4 406

Moms

3 944

2 646

Övrigt

0
15 467

14
12 213

2020-12-31

2019-12-31

AIO OMX Stockholm 30 Index
GS AO Global bonus 3548

7 028

7 028

3 300

3 300

GS AO Global bonus 3650

5 045

5 045

Garantum Lannebo corporate bond

2 448

2 448

AIO VAL Nordic Corporate bond

3 045

3 045

Nordic Cross

5 000

5 000

AIO Asien

3 150

3 150

Summa

Not 9     Kortfristiga placeringar (tkr)

AIO Framtidens energi

0

3 195

3 021

0

AO Läkemedel SFB

3 021

0

AIO 2311 Förnyelsebar energi

3 638

0

313
39 009

153
32 364

AO 5G, SFB 90 3978

Värdereglering kortfristiga placeringar
Summa
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Noter
Not 10     Kassa och bank (tkr)

2020-12-31

2019-12-31

85

1

Swedbank

17 952

19 554

Summa

18 037

19 555

2020-12-31

2019-12-31

19 617

14 384

Deposit investering

Not 11    Eget kapital (tkr)
Ingående eget kapital
varav Resultatutjämningsreserv
varav Balansfond 09*
Årets resultat
Summa

553

553

6 971

4 971

2 427

5 234

22 044

19 618

*2009 sattes medel av till Balansfond 09 i samband med en återföring av tidigare avsatta pensionsmedel och löneskatt. Återföringen uppstod efter att beräknad
pensionsålder höjdes från 59 år till 60 år i pensionsskuldsberäkningen, eftersom verklig pensionsålder stigit till över 60 år. Syftet med balansfonden är att kunna
reglera eventuella framtida negativa resultat orsakade av oförutsedda pensionskostnader.

Not 12     Avsättningar (tkr)
Pensionsavsättningar
varav Förmånbestämd ålderspension (FÅP)
varav Särskild avtalspension räddningstjänst (SAP-R)
varav pension till efterlevande
varav PA-KL pensioner
varav OPF-KL

2020-12-31

2019-12-31

73 044

70 903

18 186

14 241

54 581

56 366

95

107

166
16

174
16

Löneskatt på pensionsavsättningar

17 721

17 202

Summa

90 765

88 105

2020-12-31

2019-12-31

37
658

0
0

Leverantörsskulder

5 144

5 495

Personalens källskatt

2 596

2 314

5

0

Upplupen löneskuld inkl. arbetsgivaravgift

5 447

3 514

Semesterlöne- och kompskuld inkl. arbetsgivaravgift

7 591

6 948

Löneskatteskuld

1 476

2 432

Upplupen arbetsgivaravgift, december

2 540

2 253

Avgiftsbestämd ålderspension

4 113
689

4 322
227

30 296

27 505

2020-12-31

2019-12-31

2 141

2 671

Not 13     Kortfristiga skulder (tkr)
Kortfristig skuld till medlemskommuner
Kortfristig skuld till medlemmar RRB

Övriga kortfristiga skulder

Övriga interimskulder
Summa

Not 14     Justering för rörelsekapitalets förändring (tkr)
Förändring avsatta pensioner
Löneskatt pensionsavsättningar
Resultat vid försäljning materiella och finansiella anläggningstillgångar
Övrigt
Summa

30

519

646

-389

-586

161

-152

2 432

2 579
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Noter
Not 15

Årets resultat - analys

2020

2019

Förändring

23 572

18 783

4 789

- varav avtal

4 864

5 551

-687

Epiroc avslutade sitt avtal fr.o.m. 2020-02-01. Samt att
pandemin hindrat oss från att utföra samtliga åtaganden.

- varav myndighetsutövning
(tillsyn/tillstånd)

1 739

2 246

-507

Färre tillsyner utförda p.g.a. Räddningsregion Bergslagen
och rådande pandemi.

691

1 383

-692

Betydligt färre utbildningar till följd av rådande pandemi.

- varav Räddningsregion Bergslagen
(efter rensning av interna poster)

4 260

0

4 260

Räddningsregion Bergslagen startade under 2020.
Motsvarande post under intäkter.

- varav övriga intäkter

3 672

1 011

2 661

Ökade intäkter pga Räddningsregion Bergslagen, då Nerikes Brandkår hyr ut sin personal till ledningssystemet.

-190 401

-180 254

-10 147

-126 990

-122 198

-4 792

-7 762

-8 754

992

-5 281

0

-5 281

Räddningsregion Bergslagen startade under 2020.
Motsvarande post under intäkter.

-6 494

-3 798

-2 696

Medlemsbidrag samt avgift till SOS Alarm inom ramen för
Räddningsregion Bergslagen

-7 356

-6 684

-672

-174 185

-168 155

-6 030

177 868

173 505

4 363

689

2 117

-1 428

-1 940

-2 211

271

2 427

5 234

-2 807

Verksamhetens intäkter

- varav externutbildning

Verksamhetens kostnader
- varav personalkostnader
(exkl. pensioner)
- varav pensionskostnad
- varav Räddningsregion Bergslagen
- varav entreprenader, konsulttjänster
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Medlems- och hyresbidrag
Finansiella intäkter
Finansiell kostnad pensionsskuld
(exkl. löneskatt)
Årets resultat
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Kommentar

Sedvanlig löneuppräkning samt kostnader för avslut av
personal och ökning av semesterlöneskulden. Viss ökad
kostnad för sjuklön kompenseras via bidrag från staten.
Enl. KPAs prognos 2020-12-31. Lägre kostn. än tidigare år.

Högre avskrivningar än året innan, hög inveseringstakt
under 2019.
Motsvarar en kostnadsökning på 3,3%. Minskade intäkter
pga av pandemin.
Motsvarar en ökning på 2,5%.
Betydligt lägre reavinst på våra värdepapper än 2019.
Enligt KPAs prognos. Minskad kostnad 2020.
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Revisionsberättelse

Kommunalförbundet Nerikes Brandkår - Revisorerna
Till Direktionen i Nerikes Brandkår och för kännedom till Kommunfullmäktige i Örebro, Hallsberg, Laxå, Lekeberg,
Askersund, Kumla, Nora, Lindesberg och Ljusnarsbergs kommuner.

Revisionens granskning av årsbokslut och årsredovisning 2020
Revisorerna i Nerikes Brandkårs kommunalförbund har granskat förbundets bokslut och årsredovisning för 2020.
Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen 12 kap bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt
med de mål som fullmäktige (förbundsdirektionen) beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är
rättvisande.

Årsredovisningen
Vi har granskat årsredovisningen och vi har inte funnit några väsentliga felaktigheter i denna. Årsredovisningen
har i allt väsentligt upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och god
redovisningssed.

Resultat
Kommunalförbundets resultat för uppgår till 2,4 mnkr, vilket är 2,1 mnkr högre än budget. Samtidigt är årets
resultat 2,8 mnkr lägre än föregående år. Att årets resultat är lägre än f g år förklaras bland annat lägre intäkter
från tillsyn/tillstånd och genomförda utbildningar, eftersom Corona-pandemin medfört svårigheter för Nerikes
Brandkår att genomföra dessa insatser i planerad omfattning 2020. Därtill är årets finansiella intäkter lägre än f g
år med ca 1,4 mnkr pga. lägre realisationsvinster vid avyttring av finansiella placeringar.
Trots lägre intäkter från tillsyner/tillstånd och utbildning har verksamhetens intäkter ökat med ca 25 %
(4,8 mnkr) jämfört med f g år, medan verksamhetens kostnader har ökat med ca 5,6 % (10,0 mnkr) jämfört
med f g år. Ökningen av verksamhetens intäkter respektive kostnader avser framförallt det nya samarbetet
Räddningsregion Bergslagen (RRB). Budgetavvikelsen på +2,1 mnkr för kommunalförbundet förklaras framförallt
av att Nerikes Brandkår hyrt ut delar sin personal till RRB-samarbetet.
Vår bedömning är att kommunalförbundet klarar balanskravet 2020.
Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige (direktionen) i budgeten ange finansiella mål och
verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i
årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för den ekonomiska förvaltningen.
Vår sammanfattande bedömning är att de av direktionen fastställda finansiella målen för 2020 uppnås. Vår
bedömning är dock att de uppställda verksamhetsmässiga målen inte är formulerade på sådant sätt att
måluppfyllelsen går att bedöma.
Örebro 2021-03-16

Britta Bjelle
Ordförande				
Revisor Örebro kommun			

Lars Billström
V.ordförande
Revisor Hallsbergs kommun

Mot bakgrund av rådande pandemi har detta missiv med revisionsrapport godkänts av ordförande och
v. ordförande i revisionen via epost.
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Årsredovisning för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2020
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Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen
Direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen får härmed avge
årsredovisnng för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31

Antagen av Direktionen 2021-03-26
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Allmänt om verksamheten
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen – en del av din vardag

Ändamålet med Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens verksamhet är att tillhandahålla de
tjänster som medlemskommunerna kräver för att fullgöra sina skyldigheter enligt respektive
kommuns ambitionsnivå för den tekniska verksamheten och som är förenligt med de resurser
som förbundet förfogar över.
Respektive medlemskommun förbinder sig i ett långsiktigt åtagande att säkerställa förbundets
utveckling och kompetensförsörjningen inom den tekniska verksamheten.
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen är ett kommunalförbund med fyra medlemskommuner
Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. Kansliet är placerat i Pershyttan, Nora.

Samhällsbyggnadsförbundets verksamheter
Skattefinansierade verksamheter


Gata/Park/Idrott (GPI)



Lokal- och miljöservice (LMS)

Avgiftsfinansierade verksamheter


Avfall och Återvinning



Vatten och avlopp (VA)

Organisation
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Politiska inriktningsmål
Övergripande
o

Kunderna/medborgarna är nöjda med våra tjänster och service.

o

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

Ekonomi och effektivitet
o

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

o

Förbundet har ett effektivt resursutnyttjande av de tilldelade kommunala medlen.

Miljö
o

Förbundet ska vara ett föredöme för det ekologiskt hållbara samhället.

Rollen som arbetsgivare
o

Förbundet ska vara en attraktiv arbetsgivare.

o

Förbundet är med och bygger ett socialt hållbart samhälle.

Uppdrag och verksamhetsidé
Vision

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen (nedan kallad förbundet) ska verka för utökat
samarbete mellan kommunerna, och vara den naturliga huvudmannen och samarbetspartnern
som med hög kompetens och effektivitet utför tekniska uppdrag inom förbundets geografiska
område med fokus på medborgarnytta och god miljö.

Uppdrag och verksamhetsidé
Förbundet ska uppfylla behoven av kommunalteknisk service med säkerställd kompetens
genom att verka för en trygg och säker miljö, tillhandahålla friskt vatten, välskötta parker, gator
och lokaler, bra fritidsanläggningar och avfallet på rätt ställe.

Värdegrund
Förbundets värderingar är: Förtroende, Öppenhet, Respekt, Engagemang (FÖRE).
Värderingarna ska skapa en gemensam idé och kultur inom förbundet, samt hjälpa alla
medarbetare i deras dagliga arbete.

God ekonomisk hushållning
Kommunallagen ställer krav på att budgeten ska innehålla finansiella och verksamhetsmässiga
mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.
God ekonomisk hushållning innebär att såväl förbundets finansiella som verksamhetsmässiga
mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt, miljömedvetet och effektivt
samt att ekonomiska aktiviteter sker i enlighet med lagar, regler och etablerade normer.
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Finansiellt perspektiv
Skattefinansierade verksamheter
Balanskrav
Tidigare års resultat är reglerat av samtliga medlemskommuner i enlighet med förbundsordningen.
Avstämning mot kommunallagens balanskrav avseende förbundets
skattefinansierade verksamheter
Årets resultat

2020
5 411

Reducering av realisationsvinster

-695

Återföring av realisationsförluster

0

Reducering av orelaiserade vinster och förluster i värdepapper
Återföring av orelaiserade vinster och förluster i värdepapper

0
0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Årets balanskravsresultat

4 716
4 716

Redovisat balanskravsresultat omfattar förbundets skattefinansierade verksamheter inom de
fyra medlemskommunerna. Resultatet inom de skattefinansierade verksamheterna kommer i
enlighet med förbundsordningen regleras med respektive medlemskommun och således
tillgodoförs alternativt belastar respektive medlemskommuns resultaträkning.
Resultatkrav
Förbundets skattefinansierade verksamheter finansieras genom driftbidrag från medlemskommunerna. Resultatmålet för 2020 är ett nollresultat (före avräkning mot kommunerna).
Överskottet blev 5 411tkr och resultatmålet uppnåddes ej.

Avgiftsfinansierade verksamheter

För verksamheterna som finansieras via avgifter – Avfall och återvinning samt Vatten och avlopp
– redovisas de slutliga resultaten i respektive medlemskommuns redovisning. Målet är att över
tid redovisa ett nollresultat före avräkning mot kommunerna. Återvinningen gick med
underskott på -4 207tkr mot budgeterat 0 tkr, och VA visade överskott med 5 366tkr mot
budgeterat 3 600tkr. Ingen verksamhet nådde budget.

Verksamhetsmässigt perspektiv

I förbundets övergripande mål beskrivs hur god ekonomisk hushållning uppnås genom att
eftersträva en högre effektivitet samt att ha en långsiktig god ekonomi.
Verksamhetsmålen beskrivna under respektive process är utformade för att uppfylla förbundets
övergripande mål.
Förutom de redovisade målen utförs ett antal aktiviteter som syftar till god ekonomisk hushållning. Som exempel kan nämnas:



Utveckling av verktyg för långsiktig ekonomisk planering.
Utveckling av nyckeltal i syfte att förbättra analys och planering.

I förbundets Verksamhetsplan med mål 2020 nämns fler aktiviteter som ska utföras för att
målen ska uppnås.
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Årets resultat
Över-/underskott för de avgiftsfinansierade verksamheterna redovisas i resp kommuns årsredovisning.

Flerårsöversikt
Verksamhetens intäkter
Årets resultat
Gemensamt
Skattefinansierade verksamheter
Totalt
Eget kapital
Gemensamt
Skattefinansierade verksamheter
Totalt

2020
407 810

2019
398 297

2018
418 405

2017
356 142

2016
359 038

0
5 411
5 411

0
-5 747
-5 747

0
-1 989
-1 989

0
-1 774
-1 774

0
-596
-596

0
5 411
5 411

0
-5 747
-5 747

0
-1 989
-1 989

0
-1 774
-1 774

0
-596
-596

De skattefinansierade verksamheterna redovisar ett överskott på 5 411tkr och de avgiftsfinansierade verksamheterna ett överskott på 1 159tkr.

Investeringsverksamhet

Förbundet har ingen egen investeringsverksamhet i anläggningar. Investeringar sker i fordon,
maskiner och inventarier.
Förbundet utför investeringsprojekt för medlemskommunernas räkning. Varje avdelning utarbetar förslag till investeringsbudget med fem års framförhållning som redovisas i respektive
kommun. Den investeringsram som beslutas i kommunfullmäktige utgör sedan förbundets
investeringsplan.

Väsentliga händelser
Gemensamt / Övergripande
o

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

o

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

Avdelning Gata/Park/Idrott (GPI)
Gata
o Den milda vintern har medfört omdisponering av budgeterade medel från
vinterväghållningen till sommarväghållning.
o Ny redskapsbärare (hjullastare) har köpts in till verksamheten i Nora.
o Gång- och Cykelbron Storå mellan Granlidenplan och Herrgårdsvägen har renoverats.
o Vi har under hösten bytt en stor vägtrumma Köpingsvägen Lindesberg.
o Gång- och Cykelbron vid Bryggeriområdet Nora har renoverats under hösten.
o Broutredningar pågår i Ljusnarberg vid ett flertal broar, reparationer 2021.
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Park/Skog
o Ny redskapsbärare (hjullastare) har köpts in till verksamheten i Lindesberg.
o Vibyn Frövi har vi under hösten 2020 planterat växter vid bullervallen som förskönar
området.
o Etablering av Flugparken Lindesberg har pågått stor del av sommaren och hösten.
o När det var dags för julgran tog vi kontakt med Lindenytt som gjorde ett reportage om
att medborgare som hade en ståtlig gran som de ville ha bort från sin tomt kunde skänka
granen. Vi bekostade nedtagning mot att granen skänktes till kommunen och det blev en
gran från Gusselby 2020.
Idrott
o Vid uppstart av ishallen i Fellingsbro har det konstaterats ett allvarligt fel på en
kompressor så denna har blivit utbytt (garantijobb).
o Nya bryggor Sågdammen Ljusnarsberg.
o Några mindre reinvesteringar har utförts vid Olofsvallen, nya ytterdörrar m m .
o Nya tvättbryggor har byggts under året i Lindesberg.

Avdelning Lokal- och miljöservice (LMS)
o

Covid-19 har påverkat LMS stort med de anpassningar som varit nödvändiga för rådande
förhållanden och rekommendationer. Under hela året fick avdelningen pausa vissa
inplanerade aktiviteter för att istället säkerställa att det fanns bemanning och
städmaterial och framförallt stötta och skapa en trygghet för medarbetarna.

Avdelning Avfall och Återvinning
o
o
o

Textilinsamlingen har införts på ÅVC.
Samverkansavtal har tecknats med Örebro, Kumla och Sydnärkes kommunalförbund.
Digitalt företagskort har införts på ÅVC.

Avdelning Vatten och Avlopp (VA)
o
o
o
o

o

Fortsatt arbete med reservvatten, i alla kommuner.
Ombyggnation av Nora reningsverk.
I Ljusnarsbergs kommun så har ledningsdragning påbörjats för sammankoppling av den
nya vattentäkten vid Sundet med Finnhyttans vattenverk.
I Lindesbergs kommun så har ombyggnation av Ramsbergs vattenverk påbörjats, med
uppdatering av skalskydd, säkerhetsbarriärer och flödesmätning. Dessutom pågår
reservvattenutredning och revidering av befintligt vattenskyddsområde med
bidragspengar från Länsstyrelsen.
Ombyggnationen av minireningsverken i Öskevik och Älvestorp har försenats på grund
av byte av leverantör.
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Sammanfattning
Verksamhet
(Belopp i tkr)

Gemensamt

Bokslut 2020
Intäkt Kostnad Resultat

Budget 2020
Intäkt Kostnad Resultat

34 211

34 211

0

27 480

27 480

117 817

113 455
32 102
43 676
22 410
15 267

4 362
0

104 153

32 102
48 092
22 327
15 296

4 416
-83
29

19 997
48 670
22 006
13 480

Lokalvård
Summa

49 285
167 102

48 238
161 693

1 047
5 409

Avgiftsfinansierat
Återvinning
Vatten och avlopp
Summa

63 266
141 006
204 272

67 473
135 640
203 113

Totalt
Varav interna

405 585
115 980

399 017
101 152

Skattefinansierat
Gata/Park/Idrott
- varav gemensam GPI
- varav Gata trafik
- varav Park
- varav Idrott

Bokslut 2019
Intäkt Kostnad Resultat

0

69 237

69 237

0

104 153

0

97 086

103 764

-6 678

22 287
46 380
22 006
13 480

-2 290
2 290
0
0

61 944
20 783
14 360

67 619
20 062
16 083

-5 675
721
-1 724

48 869
153 022

48 869
153 022

0
0

47 207
144 293

46 276
150 040

931
-5 747

-4 207
5 366
1 159

62 180
133 440
195 620

62 180
129 840
192 020

0
3 600
3 600

61 339
135 177
196 516

64 814
139 415
204 229

-3 476
-4 238
-7 713

6 568

376 122

372 522

3 600

410 046
115 052

423 507
115 052

-13 461

Det ekonomiska resultatet för 2020 visar ett positivt utfall med 6,6 mnkr.
De skattefinansierade verksamheterna visar ett positivt resultat på 5,4mnkr, de
avgiftsfinansierade verksamheterna visar ett positivt resultat på 1,1mnkr.
Resultatet har påverkats positivt av bl a extraordinära händelser som lägre kostnader för
snöröjning. Vidare har pandemin medfört kompensation för sjuklön, sänkta arbetsgivaravgifter
och lägre kostnader för resor.

Övergripande
År 2020 går till historien som året då mänskligheten fick känna på kraften i en global pandemi
och hur snabbt den kom att påverka även på lokal nivå. Bilden är dock sannolikt tudelad när
man under 2021 ska utvärdera hur vi alla påverkats. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
summerar ett år som på många sätt varit positivt, också från ett Corona-perspektiv. Vi har varit
friskare än vanligt och sjuktalen har aldrig varit lägre, det digitala arbetssättet fick sitt stora
genombrott och förbundet är idag helt uppdaterat på ett digitalt arbetssätt, från den enskilda
datorn till konferensrum men framför allt i medvetandet hos medarbetarna. Det digitala mötet
är numera normen.
Många tjänstemän har under stora delar av året bedrivit sitt arbete från hemmet. Nya
samarbetsformer och arbetssätt fick mer eller mindre hittas över en natt. I bokslutet kan vi inte
se att det skulle ha påverkat de åtaganden som låg inom förbundet för året. Effektiviteten har
snarare ökat inom vissa områden. Möjligen utifrån att många fått en ökad arbetsro. Där vi haft
en negativ effekt är i det övergripande utvecklingsarbetet som kräver en annan typ av närvaro
än det löpande arbetet. En del viktiga utvecklingsprojekt och interna konferenser och möten har
skjutits på.
Ledningsgruppen har arbetat strukturerat under hela året med att framför allt fatta beslut för att
anpassa organisationen utifrån rådande läge med Corona samt informera alla medarbetare om
myndigheternas rekommendationer. Att de medarbetare som kunnat ska arbeta hemifrån samt
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att begränsa externa besökare till förbundets lokaler har varit några av de beslut som
ledningsgruppen fattat.
Oron i organisationen har varit relativt låg men en ökad chefsnärvaro har krävts, framför allt
under våren, för att svara på frågor och funderingar som medarbetare haft.
År 2020 var annars året då förbundet skulle inleda ett helt verksamhetsår i den nya linjestabsorganisationen. Den nya organisationen kom att hamna i skymundan en hel del för Corona.
När ledningsgruppen summerar året utifrån ett organisationsperspektiv är vi dock rörande
överens om att den nya organisationen gagnat i hanteringen av inte minst Corona. Vi verkställde
beslut snabbare och klarade också av att ställa om snabbare.
Andra väsentliga händelser var att arbetet med att utvärdera den nya organisationen inleddes,
en löneöversyn genomfördes och en lönekartläggning initierades. Vidare sågs förbundets
lönekriterier över.
Ett stort utvecklingsarbete har också bedrivits för att svara upp mot medlemskommunernas
utredningar angående förbundets framtid och uppdrag. Underlag och beräkningar har
framförallt tagits fram inom avdelningen för Lokalvård- och miljöservice samt stabens
ekonomifunktion.

Framtid

Förbundet har visat sig framgångsrikt i att rekrytera kompetent personal för de fyra
medlemskommunernas räkning, vilket är en förutsättning för att kommunernas ambitioner och
skyldigheter ska kunna tas om hand inom det kommunaltekniska området. Samtidigt ser bristen
på kompetent arbetskraft i samhället ut att öka. Kommande år kommer kräva strukturella
förändringar för att fortsätta klara både den dagliga driften av kommunaltekniska tjänster samt
det stora utvecklingsarbete som krävs för att bland annat digitalisera och öka effektiviteten i
förbundets tjänster.
Förbundets nya organisation som inrättades i början av året riktar nu in sina insatser på att
effektivisera verksamheten och i högre grad ifrågasätta hur uppdragen bedrivs. Samtidigt pågår
ett internt arbete att tydligare visa på den underhållsskuld som finns inom framför allt gata, park
samt vatten och avlopp i respektive medlemskommun. Under året togs det fram en
underhållsplan för kommunernas gator och gång- och cykelvägar. Planen visar på stora
underhållsbehov inom samtliga kommuner och att investeringstakten måste öka för att möta
dessa behov. Sannolikt kommer kommande underhållsplaner inom andra områden visa på
samma sak, inte minst för vatten och avlopp.
För framtiden behövs en större nationell debatt hur Sveriges kommuner ska finansiera den stora
underhållsskuld som finns inom samhällsbyggnad, en skuld som troligen byggts upp sedan
mitten av 90-talet fram till idag. Behovet är särskilt stort för glesbygdskommuner med
minskande skatteunderlag men där kostnaderna för framför allt vatten, avlopp och vägar inte
minskar i samma takt som befolknings- och skatteunderlaget.
I början av året initierade förbundets medlemskommuner en utredning som syftar till att ta fram
en mer enhetlig finansieringsmodell och ekonomi- och budgetprocess för förbundet samt se
över den politiska styrningen. Tre områden där förbundet välkomnar en ökad tydlighet från
medlemskommunerna och där det sannolikt finns mycket kvalité att hämta i samverkan.
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Med en ny organisation på plats som tydligare visar på de behov som ligger framför oss de
kommande årtionden och en ökad tydlighet inom de områden som medlemskommunerna nu
utreder kommer förbundet stå bättre rustat för framtiden.

Verksamhetsmål – Gemensamma
Verksamhetsmål
Av kommuninvånarna ska 70% uppleva att de
fått ett bemötande i kontakten med Samhällsbyggnadsförbundet som kännetecknas av
tillgänglighet, förtroende, öppenhet, respekt
och engagemang, FÖRE.

Utvärdering

Utfall 70%

Den totala sjukfrånvaron ska minska med
0,5 procentenheter jämfört med 2019.

Den totala sjukfrånvaron har minskat med 0,8
procentenheter jämfört med föregående år.

Kompetensförsörjning på definierade bristtjänster, bättre resultatet jämfört med
föregående år

På definierade bristtjänster med svårighet att
rekrytera mäts ansökningar/tjänst.
Utfall 2019 var 9,8 ansökningar/tjänst (5 st) , utfall
2020 var 17 ansökningar per tjänst (3 st)

I medarbetarenkäten 2020 ska NMI, NöjdMedarbetar-Index, vara lika med eller högre
än 75 %.

Utfall 77%

Förbundet ska 2021 uppnå 100% andel
heltidsarbetande.

Målet för heltid som norm 2020 är 96%. Utfall 89%
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Personal
Personalstruktur
Personal
2020
2019
Medelantal anställda*
Kvinnor
107
112
Män
113
116
Totalt
220
228
Löner och ersättningar (tkr)
Direktionen
420
497
Övriga anställda
84 199
85 641
Totalt
84 619
86 138
Sociala kostnader (tkr)
Pensionskostnader övr anställda
5 577
6 128
Övriga sociala kostnader
26 257
27 874
Totalt
31 834
34 002
*Medelantal anställda omräknat från arbetade timmar

Tillsvidare anställda 2020
Kvinnor
Män
Stab
17
10
GPI
7
35
LMS
76
7
VA
9
33
Avfall
2
11
SBB totalt
Andel

111
54%

96

Totalt
27
42
83
42
13

Andel

2018
110
118
228
447
83 584
84 031
7 368
27 296
34 664

Slutat Börjat
-4
4
-5
5
-5
7
-2
2
-2
3

13%
20%
40%
20%
6%

207

-18

21

46%

Per den 31 december 2020 hade förbundet 207 tillsvidareanställda medarbetare.
54 procent av förbundets medarbetare är kvinnor. Fördelningen män/kvinnor är konstant över
tid, följer traditionella könsmönster och skiljer sig stort mellan avdelningarna. Staben har den
jämnaste könsfördelningen med 63% kvinnor.
10 procent, 21 stycken, av förbundets medarbetare arbetar i en chefsbefattning. Andelen
kvinnliga chefer är 36 procent.
89 procent av förbundets medarbetare är i sin grundanställning anställda på heltid.
48 procent av medarbetarna är 50 år eller äldre, 21 procent är 60 år eller äldre. Medelåldern
inom förbundet är 49 år.
Under 2020 slutade totalt 18 personer sina tillsvidareanställningar. Av dessa gick 9 personer i
pension, 6 gick till annan arbetsgivare och 3 slutade av annan orsak. Under samma period har 21
tillsvidaretjänster tillsatts. Det är endast 1 utökning av tjänst jämfört med 2019, övriga
tillsättningar är ersättare (varav en ersätter medarbetare som slutade 2019) samt
konverteringar. Av dessa 21 har 7 tjänster tillsatts inom LMS, 5 tjänster inom GPI, 4 tjänster
inom Staben och 3 tjänster inom VA samt 2 inom Avfall & Återvinning.
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Övertid

Under 2020 har medarbetarna totalt arbetat 3 446 övertidstimmar inom förbundet. En
minskning med 890 timmar i jämförelse med helår 2019 som då uppgick till 4 336 timmar. I
nedanstående tabell redovisas övertid respektive mertid. I övertiden ingår även timmar
arbetade i beredskap inom GPI och VA.
Övertid, fyllnadstid och mertid
Avdelning
Stab
Gata Park Idrott
Lokal- & Miljöservice
Vatten & Avlopp
Avfall & Återvinning
Totalt

2020
116
624
624
1 987
36
3 446

2019

2018

4 336

4 608

Arbetstidsfrågor

Förbundet har en upprättad handlingsplan gällande ”Heltid som norm”. Kollektivavtal mellan
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Kommunal gör gällande att en handlingsplan för att
uppnå heltid som norm senast 2021 ska finnas hos varje arbetsgivare.
Den officiella statistiken från SKL visar att ingen kommun kommer upp i 100 procent
heltidstjänster. Statistiken tar inte hänsyn till personal med stadigvarande sjukersättning eller
personal som inte vill arbeta heltid. De kommuner som mer än andra definierar sig som
heltidskommuner ligger på strax över 90 procent i andel heltidstjänster av sina
tillsvidareanställda. Av förbundets tillsvidareanställda medarbetare har 89% en
heltidsanställning år 2020, vilket är en ökning från 87% föregående år. Resultatet ligger därmed
bra i linje med ovan nämnda sk heltidskommuner.
Sysselsättningsgraden bland män och kvinnor har ändrats från föregående år. 81% av kvinnorna
arbetar heltid vilket är en ökning från 77% föregående år och bland männen ser vi en sänkning
från 100% till 99%.
Störst andel medarbetare som deltidsarbetar finns inom LMS. Medelsysselsättningsgraden här
är 93 procent vilket är en ökning med 1 procentenhet jämfört med föregående år. Önskemål om
att sänka sin sysselsättningsgrad för ett mer hållbart arbetsliv har förbundet som arbetsgivare
tillmötesgått inom LMS. Individuella önskemål om att gå upp i sysselsättningsgrad under 2020
har utifrån verksamhetens behov kunnat uppfyllas. Tjänster som har utlysts har till
övervägande del haft en sysselsättningsgrad om 100%.

Jämlikhet

Samhällsbyggnadsförbundet ska värna om alla människors lika värde. Det innebär bland annat
att arbetsplatsen ska vara fri från diskriminering och kränkande särbehandling. Vid
rekryteringar strävar förbundet efter att attrahera sökanden ur ett köns- och
mångfaldhetsperspektiv. Vid granskning av de 14 tillsvidaretjänster som annonserats externt
under året konstateras att det på alla tjänster finns både manliga och kvinnliga sökande. I
medeltal var det 48 sökande per tjänst, variationen är dock stor i antal sökande. Flest sökande
inkom på två tjänster som lokalvårdare med 100 respektive 91 st sökande samt som
arbetsledare Återvinningen med 81 st sökande.
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Lönebildning och löneutveckling

De tillsvidareanställda kvinnorna hade år 2020 en medellön (heltid) på 28 817 kronor per
månad medan männens genomsnittliga heltidslön uppgick till 32 398 kronor per månad.
Skillnaden mellan kvinnors och mäns medellön minskade till 3581 kr (2019: 3684kr).
Kvinnornas medellön var 88,94 % av männens vid utgången av 2020 (2019: 88,37 %).
Inför löneöversynen våren 2020 hade ledningsgruppen omarbetat förbundets lönekriterier som
är ett viktigt verktyg i lönesamtalet mellan chef-medarbetare. Med stöd av lönekriterierna ska
chefen bedöma om det är frågan om lika arbetsresultat eller inte. Är arbetsresultatet olika ska
naturligtvis även lönen vara olika. Det övergripande lönesättningsdokumentet uppdaterades
samtidigt och alla lönesättande chefer utbildades.

Lönekartläggning

Sedan 2017 är det vår skyldighet som arbetsgivare, enligt diskrimineringslagen, att årligen
genomföra en lönekartläggning för att identifiera och åtgärda eventuella löneskillnader som
beror på kön. Under hösten påbörjades 2020 års lönekartläggningsarbete. I samband med det
tog förbundet, med anledning av den genomförda omorganisationen, även ett omtag kring den
arbetsvärdering som är ett förarbete till själva kartläggningsarbetet.
En arbetsvärdering är en systematisk metod för bedömning av kraven på olika arbeten inom
organisationen. Utifrån fyra kriterier, kunskaper och färdigheter, ansvar, ansträngning och
arbetsförhållanden, jämförs olika arbeten för att se om de kan betraktas som likvärdiga.
Förutom att det är ett lagkrav, finns många vinster med att göra en årlig lönekartläggning. Bland
annat ger det en bättre överblick över organisationens lönestruktur. Dessutom bidrar den till att
skapa en jämställd arbetsplats. Kartläggningen, med arbetsvärderingen, tillsammans med
lönekriterierna utgör viktiga pusselbitar i det övergripande arbetet med att koppla greppet på
löneprocessen med individuell lönesättning. Principen lika lön för lika och likvärdigt arbete ska
tillämpas både vad gäller värdering av olika yrken och värdering av individuellt arbetsresultat.
För att det inte ska bli en godtycklig lönesättning är det viktigt att tydliggöra krav, förväntningar,
uppsatta mål och inte minst uppföljning av resultat. Arbetet med den nya organisationen har till
stor del handlat om det. Analysen av lönerna i kartläggningen visar inte på några osakliga
löneskillnader som förklaras av kön och därmed krävs inga aktiva åtgärder i nuläget ur den
aspekten.
Ytterligare arbete med organisationens lönestruktur pågår med hjälp av en genomlysning av alla
befattningar/titlar, klassificering enligt AID (SKR:s Arbetsidentifikation) samt jämförelse mot
lönestatistik från SKR. Arbetet fortsätter under 2021.

Sjukfrånvaro
8,0%

Total sjukfrånvaro i procent av arbetad tid

7,0%
6,0%
5,0%

7,0%
6,1%

6,3%

6,2%
5,4%

4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
2016

2017

2018

2019

2020

Den totala sjukfrånvaron inom förbundet har per sista december 2020 minskat med 0,8 procent
till 5,4 procent jämfört med helårsresultatet 2019 (6,2%).
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Målet med en minskning om 0,5% mot föregående år är därmed uppnått. Hur mycket pandemin
har påverkat sjukfrånvaron är svårt att säga, men att den har påverkat är tydligt. Efterlevnad av
myndigheternas rekommendationer på arbetsställena, omställning till digitala möten och
hemarbete i stor utsträckning har minskat spridning av alltifrån vanliga förkylningar till så
kallade säsongsjukdomar.
Tidigare år har trenden varit att den totala sjukfrånvaron ökat det första halvåret för att sedan
sjunka andra halvåret. År 2020 sjönk istället sjukfrånvaron med 1% per sista augusti till 5,2%
och med en liten ökning mot slutet av året slutade därmed totalen på 5,4% vid årsskiftet.

Sjukfrånvaro uppdelat på kvinnor och män
9,0%
8,0%
7,0%
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%

7,4%

8,0%

8,4%
6,2%
5,5%

4,5%

4,2%

2016

2017

6,2%

6,7%
4,0%

Män
Kvinnor

2018

2019

2020

Sett till sjukfrånvaron uppdelat på kön ser vi en ökning bland kvinnor på helårsbasis från 6,2 till
6,7 procent. Pandemin har överlag påverkat kvinnodominerade yrken i större utsträckning.
Bland männen syns däremot en stor minskning från 6,2 till 4,0 procent. Bland kvinnor kan den
högsta sjukfrånvaron ses i åldersgruppen >=50 och näst högst ligger kvinnor <=29 år.

Sjukfrånvaro olika åldersgrupper
10,0%
8,0%
6,0%

8,2%
7,0%
6,8%
6,6%6,2%
6,3%6,2%
5,9%
5,9%
5,8%
5,8%
5,7%
5,4%
5,2% 5,4%

4,0%
2,0%
0,0%
2016

2017
<=29 år

2018
30-49 år

2019

2020

>=50

Vid granskning av den åldersindelade sjukfrånvaron har frånvaron för två grupper minskat.
Åldersgruppen 30-49 år har minskat med 1,1% ned till 5,2%. Åldersgruppen >=50år har
minskat med 0,8% medan åldersgruppen <=29 år däremot har ökat med 1,3%. Högst
sjukfrånvaro finns därmed i gruppen <=29 år på 7%.
Andelen långtidssjuka, sjukskrivna minst 60 dagar, har minskat med 15,8 procentenheter till
28,5% jämfört med helår 2019. Kvinnornas långtidssjukfrånvaro har minskat med 13,9
procentenheter och männens långtidssjukfrånvaro har minskat med 15,9 procentenheter.
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Att arbeta förebyggande i förhållande till sjukfrånvaron är mycket viktigt. Det bedrivs på olika
sätt, bl a genom att utbilda våra chefer och skyddsombud i arbetsmiljö och utbildning för
cheferna i rehabilitering med syftet att kunna arbeta aktivt och förebyggande i
rehabiliteringsprocessen.
I samarbete med företagshälsovården har förbundet fortsatt på inslagen väg med
kartläggningssamtal vid upprepad korttidsfrånvaro.
Medarbetaren träffar en företagssköterska/företagsläkare som gör en bedömning av vilka
insatser som kan hjälpa den anställde. Utöver genomförs ett trepartssamtal som är ett samtal
tillsammans med medarbetare, företagssköterska/läkare samt ansvarig chef. En form av
kartläggning för att se vilka åtgärder/insatser som behöver göras.
Nedan en sammanställning över tid
Sjukfrånvaro ordinarie
arbetstid
Samtliga anställda
Andel långtidssjukfrånvaro
Kvinnor
Män
Personal 29 år och yngre
Personal 30-49 år
Personal 50 år och äldre

2020
5,4%
28,5%
6,7%
4,0%
7,0%
5,2%
5,4%

2019
6,2%
44,3%
6,2%
6,2%
5,7%
6,3%
6,2%

2018
7,0%
38,0%
8,4%
5,5%
5,8%
5,9%
8,2%

2017
6,3%
32,8%
8,0%
4,2%
5,9%
6,6%
6,2%

2016
6,1%
39,5%
7,4%
4,5%
5,4%
6,8%
5,8%

Medarbetarundersökning

Medarbetarundersökningen är ett viktigt verktyg för alla medarbetare. Den är ett verktyg där
alla ges möjlighet att lämna en bild av sin upplevelse av arbetsplatsen. Resultaten ska ses som en
indikator och utgöra underlag för diskussion och förbättringar där hela arbetsgruppen, och inte
bara chefen, har ett gemensamt ansvar för att arbeta med det som behöver förbättras.
Under hösten 2020 genomfördes en medarbetarundersökning inom förbundet. Vårt mål för
Nöjd-Medarbetarindex-Index NMI var satt till lika med eller högre än index 75. Resultatet för
2020 blev 77 vilket innebär en positiv höjning från 71 jämfört med senaste mätningen.
Svarsfrekvensen landade på samma nivå som senaste mätningen 74%.

Hållbart medarbetarengagemang

Hållbart medarbetarengagemang (HME) är ett nationellt totalindex som beräknas utifrån
resultaten för de tre delindexen motivation, ledarskap och styrning. Varje delindex består av tre
frågor, totalt 9 som besvaras i samband med förbundets medarbetarundersökning. HME är ett
viktigt mått som mäter nivån på medarbetarnas engagemang samt chefernas och
organisationens förmåga att ta tillvara på och skapa engagemang. Medarbetarengagemang är en
viktig förutsättning för en verksamhets förmåga att nå goda resultat.
Förbundets resultat 2020 för HME frågorna blev index:76 som kan jämföras med rikets snitt på
79. 2017 nådde förbundet HME-index: 71 så en klar förbättring har skett från senaste
mätningen.
Inom området motivation når förbundet HME-index 75 (snitt 79). Till exempel upplever en
mycket hög andel sitt arbete som meningsfullt (HME-index: 84).
Inom området ledarskap når förbundet ett högt resultat med HME-index 81 (snitt 78). Ett gott
exempel är att min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete (HME-index:
84).
Styrning är ett förbättringsområde med HME-index: 72. Inom området visar resultatet att många
medarbetare vet vad som förväntas av dem i sitt arbete (HME-index: 79) vilket är en
förutsättning för goda resultat och god arbetsmiljö. Måluppföljning och utvärdering av mål är
dock något som förbundet behöver arbeta vidare med (HME-index: 57). En betydligt högre andel
av medarbetarna är insatta i arbetsplatsens mål (HME-index: 78).
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Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningsfrågan är högst aktuell och en fortsatt utmaning. Det finns mycket som vi
själva kan och måste göra för att påverka både storleken på rekryteringsbehovet och
möjligheten att rekrytera rätt personer. Det handlar om att ställa om, tänka nytt och att lösa vårt
resursbehov via andra vägar såsom ett förlängt arbetsliv, omställning av kompetens,
digitalisering och en breddad rekrytering.
Förbundet har tillsammans med flera kommuner deltagit i Campus Nyköpings arbete med en
ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) Teamledare (arbetsledare, gruppledare)
inom kommunal verksamhet. Tyvärr avslogs ansökan i januari 2021 med motiveringen att
resurserna på yrkeshögskolan är begränsade så andra utbildningar har prioriterats. Av 1484 st
ansökningar beviljades 484 st. Utbildningen uppnådde dock kraven för att vara en YH
utbildning.

Friskvård

Syftet med bidraget är att öka förutsättningarna för en bättre hälsa. Friskvårdspengen
motsvarar 1000kr per kalenderår.
2020 användes friskvårdspengen av 75 st medarbetare varav 45 medarbetare är kvinnor.
Skatteverket har under året utökat aktivitetslistan som ökat antalet män som använt sin peng.

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) är ett led i att öka politikernas
inblick i arbetsmiljöfrågorna. Syftet är att säkerställa att arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt
förbundets policy för arbetsmiljö och rehabilitering och föreskriften AFS 2001:1.
Enligt årshjulet genomför alla avdelningar den årliga uppföljningen av det systematiska
arbetsmiljöarbetet i december månad. Under rådande omständigheter förlängdes 2020 års
svarstid till 210131. HR sammanställer ett övergripande resultat och samlar in handlingsplaner
från avdelningarna som sedan hanteras i samverkan och presenteras för Direktionen. Positiva
iakttagelser är att det finns en ökad förståelse för vad SAM innebär i vardagen och att svaren
känns mer genomarbetade och ”ärliga”. Det finns ett behov av förtydligande instruktioner till en
del av frågorna.
När det gäller mål för organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) påtalar avdelningarna
oklarheter. Mål för OSA är satt för 2021 och arbetsgivaren ser ett behov av informationsinsatser
både om själva måltalet men även om vad OSA egentligen innebär. Frågorna gällande förbundets
värdegrund finns också ett behov att fokusera på.
För att enkelt åskådliggöra det systematiska arbetsmiljöarbetet har en sammanställning skapats
och antagits i samverkan i början av 2020. Den finns publicerad på intranätet och den ingår som
en del i allas introduktioner.

Tillbud och arbetsskador

Rutinen samt den manuella blanketten för rapportering reviderades 2019. 2020 har handlat om
att få kedjan att fungera på ett bättre sätt. Det finns totalt 23 händelser inrapporterade för 2020
varav 12 st är tillbud, 8 st är olycksfall och 3 st är arbetsskador. 2019 rapporterades totalt 27
ärenden. Ur ett arbetsgivarperspektiv ses rapporteringen som positiv eftersom avvikelser i
arbetsmiljö är viktiga för det förebyggande arbetet. Det kan antas att det finns ett mörkertal
gällande arbetsmiljöhändelser utifrån storleken på organisationen, våra varierade uppdrag, vår
geografiska spridning och vad som kan ske i de olika verksamheterna beträffande arbetsskador
och tillbud.
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Direktion och Revision
Direktionen är Samhällsbyggnadsförbundets politiska ledning som styr all verksamhet.
Direktionens representanter utses av medlemskommunernas respektive fullmäktige. En förbundsordning reglerar förhållandena mellan förbundet och medlemskommunerna, avseende
bland annat budgetprocess, verksamhetsplan och revision.
Revisionen är vald av fullmäktige i respektive kommun och har till uppgift att granska direktion
och verksamhet vid Samhällsbyggnadsförbundet.
Direktionen har under året haft 12 sammanträden.

Ordförande har ordet
Året då inget var sig likt.
Covid-19, satte sin prägel på all verksamhet. Dock pågick all verksamhet med olika grad av
anpassning till det rådande läget. I mars samlades direktionen i strålande vintersol på
uteplatsen i Pershyttan och därmed inleddes den politiska pandemiorganisationen med digitala
möten.
Den avdelning som omedelbart påverkades var lokalvården och då främst inom
skolverksamheten. Omställning av rutiner, utökad städning och smittskyddsstäd. Lokalvården
har skött detta på ett utmärkt sätt.
Gata/park/idrott genomförde och redovisade beläggningsinventeringen hos våra ägare inför
smått chockade kommunstyrelser. Ett stort underskott på gatuunderhåll finns dokumenterat
som underlag för kommande planering och budgetarbete i våra medlemskommuner. Flugparken
i Lindesberg färdigställdes till allas belåtenhet. Ishallen i Fellingsbro lever vidare, dock slutade
året med stängda idrottsanläggningar av coronaskäl.
Inom Avfall och Återvinning har samverkansavtal tecknats med Örebro, Kumla och Sydnärkes
kommunalförbund. Vi ser med viss oro på de nya bestämmelserna kring producentansvar som
kommer att ge ökade kostnader för vår verksamhet och därmed våra invånare.
Inom Vatten och Avlopp har justeringar av taxan genomförts vilket inneburit stora höjningar för
att möta kommande investeringsbehov. Spaden är satt i jorden för ombyggnationen av Noras
avloppsreningsverk. Vår syskonorganisation, Samhällsbyggnadsnämnden, har åsamkats oss
straffavgifter då vi inte hunnit med att installera minireningsverk inom stipulerad tid av orsaker
vi inte kunnat påverka.
Övergripande har den nya organisationen mottagits positivt och stort arbete har genomförts för
att anpassa byråkratin kring detta. Jag upplever att våra ägare har en större förståelse för våra
behov och där har arbetet med planeringsunderlaget och samarbetet med ekonomifunktionerna
en stor betydelse.
Ägardiskussionen har vi sett fram emot, men den liksom annan utvecklingsverksamhet har
tyvärr påverkats av pandemin och möjligheten att träffas.
En gång i tiden fick man höra att ”alla skulle sitta hemma” och sköta sitt arbete via datorer i
framtiden. Den utvecklingen har väl inte rusat i väg men covid-19 har verkligen satt fart på
detta. Men så kommer också de negativa sidorna att inte fysiskt träffa arbetskamrater och i våra
verksamheter måste de allra flesta vara på plats.
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Med dessa ord ett stort tack till all personal som gjort ett riktigt bra jobb under svåra
omständigheter.
Håll ut, följ riktlinjer så kommer det bättre tider.
Anders Ceder
Ordförande.

Direktionens och Revisionens sammansättning 2020
Ordinarie ledamöter
Ordf Anders Ceder (S)
V ordf Allan Myrtenkvist (S)
Olle Samuelsson (C)
Jonas Kleber (C)
Sven-Erik Larsson (M)
Ewa-Leena Johansson (S)
Niklas Hermansson (C)
Jan Rylander (NP)
Hans Knutsson (S)
Revisorer
Gunilla Carlsson (S)
Birgitta Asp-Ericsson (S)
Roland Rohde (C)
Torbjörn Ström (M)
Jan Kallenbäck (opol)
Pirjo Nilsson (S)

Ersättare
Lindesberg
Hällefors
Hällefors
Lindesberg
Lindesberg
Ljusnarsberg
Ljusnarsberg
Nora
Nora

Stefan Eriksson (S)
Alf Wikström (V)
Robert Örtlund (M)
Lennart Olsson (S)
Kent Hiding (KD)
Mattias Svedberg (S)
Jörgen Hart (M)
Andreas Vidlund (SD)
John Sundell (KD)

Lindesberg
Hällefors
Hällefors
Lindesberg
Lindesberg
Ljusnarsberg
Ljusnarsberg
Nora
Nora

Lindesberg
Lindesberg
Lindesberg
Hällefors
Nora
Ljusnarsberg

Medlemskommuner

För de fyra medlemskommunerna - Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora - gäller en förbundsordning som bland annat reglerar hur verksamheten finansieras.
De skattefinansierade verksamheterna finansieras genom driftbidrag från medlemskommunerna och de avgiftsfinansierade verksamheterna finansieras fullt ut via taxeintäkter.
Gemensamma kostnader ska enligt förbundsordningen fördelas i förhållande till
befolkningsantalet i respektive kommun.
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Avdelning Stab
Staben består av ekonomi, upphandling och IT under ledning av ekonomichefen, projektenheten
under ledning av projektchefen samt en HR- och kanslienhet under ledning av HR- och
kanslichefen. Inom kanslienheten finns också förbundets gemensamma Servicecenter.
Stabens uppdrag är att stödja övriga avdelningars leverans inom respektive uppdrag samt
initiera och samordna insatser för att utveckla organisationen.
Covid-19-pandemin har i hög grad påverkat staben under året. Lönerörelsen blev uppskjuten på
nationell nivå vilket skapade en försenad lönerevision.

Ekonomi, upphandling, IT
Ekonomi jobbade i början av året mycket med omorganisationen med allt vad det innebär i
system, attester, fördelningar m.m. Efter att detta genomförts ökade fokuset på att förbättra
intern effektivitet i hela förbundet. Vidare har ekonomi jobbat med att utveckla uppföljningar
med fokus på att göra bättre prognoser på intäkter (VA och Avfall). Detta tillsammans med
verksamhetsutveckling kommer enheten lägga mer tid på framöver.
Upphandling har en fulltecknad agenda med både tekniska upphandlingar likväl som allmänna
upphandlingar.
Förbundets samtliga konferensrum har uppgraderats utifrån att pandemin skapade ett
omedelbart behov av att arbeta mer med digitala möten.

HR/kansli

Inom kansliet har Servicecenter arbetat med att implementera en ny webbstruktur där
förbundets gamla hemsida är nedstängd och informationen överflyttad till respektive
medlemskommuns hemsidor. Arbetet med och utveckling av felanmälan- och
debiteringssystemet har fortsatt.
Vidare har ledningsgruppen fattat beslut om nya lönekriterier på initiativ av HR, nya
samarbetsavtal har tecknats med medlemskommunerna gällande gemensamt dataskyddsombud
och ett nytt rekryteringssystem, Visma Recruit, har implementerats i hela organisationen. Under
hösten genomfördes en löneöversyn inom hela förbundet och HR förberedde den nya
förhandlingsmodul i Personec som ska börja användas under 2021.

Projektenheten

Enheten började året med ca 40 byggprojekt som skulle projekteras och byggas. Alla projekt är
igång och de flesta kommer att genomföras. Ett antal kommer att pågå över årsskiftet. Enheten
ligger i fas med målet om att personalen ska skriva minst 70% av sin tid på investeringsprojekt.

Systematiskt arbete

Inom staben har arbetet med att höja kvalitet och säkerhet fortsatt genom införande av nya
rutiner och processer. Bland annat har systemet för tidsredovisning utvecklats och Personec har
utvecklats för att kunna omhänderta schema och redovisning kopplat till
bemanningsorganisationen.

Framtid och verksamhetsutveckling
I och med en ny organisation från årsskiftet 2019/2020 förändras och förtydligas staben.
Utveckling av analys- och uppföljningsarbetet fortsätter, i det arbetet ingår bland annat en
översyn av verktyg och arbetsmetoder. Förbundet har fortsatt utmaningar i att anpassa arbetet
till kommunernas koncernredovisning, likaså att nå en mer enhetlig och gemensam ekonomioch budgetprocess med medlemskommunerna.
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Arbetet med att få fler leverantörer att övergå till elektroniska fakturor fortsätter.
Organisationen kommer att utvecklas vad gäller servicecenter, fakturering och övrig
kommunikation med allmänhet och kunder. Införandet av SMS-tjänster och e-tjänster är en
kvalitetshöjning och ger ökad kommunikation och service till medborgarna.

Verksamhetsmål
Verksamhetsmål
Säkerställa utfallen som ligger till grund för
prognoserna.

Stämma av och justera tidsredovisningen
löpande under året.

Utvärdering
Staben har infört tertialuppföljning med
utökad avstämning i april och vid delårsbokslut i augusti som ett sätt att förbättra
prognoserna.
Tidsredovisningen har grundligt utvärderats
och förändringar för förbättring är under
arbete. Finns mer att göra innan resultatet är
tillfredsställande.

För projektenheten ska minst 70 % av
arbetstiden tidskrivas på projekt.
Räknat som snitt för hela gruppen.

Helår 2020 uppnås 73%

Minst 90 % av alla planerade projekt ska vara
klara under året. Agendan sätts när
investeringsbudgetarna är antagna och gäller
projekt som hamnar hos projektenheten.

Totalt 47 uppdrag varav 5 ej klara = 89% klara
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Avdelning Gata, Park, Idrott (GPI)
Avdelningen jobbar under 2020 med synergier inom avdelningen, att samutnyttja resurser på
ett effektivt sätt. Vidare ligger fokus också på att höja kvaliteten på uppdragen.

Verksamhet Gata/Trafik
Verksamhet Gata/Trafik ansvarar för drift av all allmän platsmark inom områdena gator (31 mil
asfaltsväg, 8 mil grusväg och 15 mil gång- och cykelväg), broar (92 stycken) och belysningsanläggningar (ca 15 000 belysningspunkter). Målet är att dessa sköts enligt uppdrag och att stor
vikt läggs på kompetens, kvalitet, utveckling och ekonomi samt estetiska och miljömässiga
aspekter. Verksamheten är även väghållningsmyndighet och ansvarar bl.a. för parkeringsövervakning, P-tillstånd för funktionsnedsatta, godkännande av trafikanordningsplaner och
lokala trafikföreskrifter.
Hällefors
I Hällefors har trafiksäkerhets-/tillgänglighetsåtgärd utförts på Silvergruvvägen och etapp två
ny gång- och cykelväg har byggts utefter Finnbergsvägen. Beläggningsåtgärder har pågått under
året och ca 2,4 kilometer väg har fått nytt slitlager
Lindesberg
I Lindesberg har trafik-/tillgänglighetsanpassning utförts i korsningen FotbollsgatanIshockeygatan och byggnation av trafiksäkerhetsåtgärder på Köpingsvägen är genomförd.
Beläggningsåtgärder har pågått under året och ca 3,4 kilometer väg har fått nytt slitlager
Ljusnarsberg
Projektering av ny bussangöring vid Kyrkbacksskolan, byggnationen planeras påbörja 2021. Vid
fortsatta beläggningsarbeten på Kata Dahlströms väg breddas gångbana till gång- och cykelväg.
Beläggningsåtgärder har pågått under året och ca 2,8 kilometer väg har fått nytt slitlager
Nora
Bussgatan har öppnats för allmän trafik under våren, ny bussangöring vid Järntorgskolan
färdigställdes i augusti. Beläggningsåtgärder har pågått under året och ca 1,7 kilometer väg har
fått nytt slitlager

Garantifond asfalt

Kommun
(kr)
Garantifond asfalt Hällefors
Garantifond asfalt Lindesberg
Garantifond asfalt Ljusnarsberg
Garantifond asfalt Nora
Totalt

IB 2020 Förändring
1 184 415
64 864
1 479 605 -1 624 053
4 053 693 -1 960 385
1 095 609
-420 204
7 813 323 -3 939 779

Systematiskt arbete

UB 2020
1 249 279
-144 448
2 093 309
675 405
3 873 544

Verksamheten har upprättat översiktliga riskbedömningar för de olika aktiviteterna.
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Framtid och verksamhetsutveckling

Verksamheten Gata/Trafik ska fortsätta att mäta trafikmängder och hastigheter för användning
vid planering av trafikåtgärder och beläggningsåtgärder.
Arbetet med inventering och dokumentation av gatljusnäten fortsätter.
Verksamheten ska aktivt medverka i fysisk planering tillsammans med övriga avdelningar inom
förbundet, medlemskommunerna och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Upprättade investeringsåtgärder för verksamheter ska ligga till grund för en gemensam långsiktig planering.

Verksamhetsmål
Verksamhetsmål
Utvärdering
Felanmälningar gällande så kallade potthål i
Felanmälningar asfaltsbeläggningar har för janasfaltsbeläggningar ska för helår 2020 minskas
aug ökat med 24 % jämfört med 2019.
med 5 % jämfört med 2019.

Resultat

Nyckeltal
Grunddata

Befolkning Väglängd (m) Antal belysinkl GC-väg* ningspunkte
Hällefors
6 896
79 000
2 600
Lindesberg
23 658
217 000
7 500
Ljusnarsberg
4 674
97 000
2 300
Nora
10 686
91 000
3 600
Totalt
45 914
484 000
16 000
* Gång- och cykelväg

Vinterväghållning
Hällefors
Kostn i tkr
Kostn i kr/meter väg
Kostn i kr/invånare
Lindesberg
Kostn i tkr
Kostn i kr/meter väg
Kostn i kr/invånare
Ljusnarsberg
Kostn i tkr
Kostn i kr/meter väg
Kostn i kr/invånare
Nora
Kostn i tkr
Kostn i kr/meter väg
Kostn i kr/invånare
Totalt
Kostn i tkr
Kostn i kr/meter väg
Kostn i kr/invånare

2016

2017

2018

2019

2020

1 756
21
246

2 175
26
306

2 673
32
383

2 331
28
332

676
9
98

4 928
20
208

6 945
27
294

7 405
28
314

8 560
33
363

3 524
16
149

2 134
21
426

2 737
27
554

2 724
27
562

2 920
29
612

1 504
16
322

2 562
25
240

2 527
24
235

2 490
24
232

2 919
28
272

1 175
13
110

14 384
23
268

15 292
26
310

15 292 16 730
28
30
331
363

6 879
14
150

Gatubelysning
Hällefors
Kostn i tkr
Kostn i kr/belysn.punkt
Kostn i kr/invånare
Lindesberg
Kostn i tkr
Kostn i kr/belysn.punkt
Kostn i kr/invånare
Ljusnarsberg
Kostn i tkr
Kostn i kr/belysn.punkt
Kostn i kr/invånare
Nora
Kostn i tkr
Kostn i kr/belysn.punkt
Kostn i kr/invånare
Totalt
Kostn i tkr
Kostn i kr/belysn.punkt
Kostn i kr/invånare
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2016

2017

2018

2019

2020

1 331
543
186

1 142
464
161

1 448
591
207

1 474
567
210

1 102
424
160

3 257
469
137

3 159
455
134

3 636
519
154

3 756
501
159

3 026
403
128

1 094
509
219

1 088
506
22

1 193
555
246

1 218
530
255

1 030
448
220

1 436
438
135

1 405
428
131

1 585
483
148

1 557
433
145

1 524
423
143

6 794
541
174

7 862
458
146

7 862
528
170

8 005
500
174

6 682
418
146
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Verksamhet Park/Skog
Verksamheten Park/Skog är en viktig kommunal aktör för att bevaka och utveckla allmänna
intressen gällande allmän plats och naturvård för medlemskommunerna. Verksamheten har
även en viktig roll i planläggning och ärendehantering enligt Plan- och bygglagen (PBL) och
Miljöbalken.

Park/Lekplatser
Parkverksamheten har i det väsentliga fungerat som planerat. Den milda och snöfattiga vintern
innebar att förbundet kunnat utföra mer röjningsarbeten i parkskogar och naturområden. Våroch sommarplanteringar har utförts enligt plan.
Hällefors
I Hällefors har försköning av infarten vid riksväg 63 utförts och en ny lekplats har anlagts utefter
Kyllervägen under våren.
Lindesberg
I Lindesberg har Flugparken färdigställts under våren.
Röjning och underhållsarbeten har utförts vid Frövi strandpromenad under hösten.
Lindesbyträdgårdar har under hösten fått en upprustning.
Ljusnarsberg
I Ljusnarsberg har en ny lekplats byggts vid Laxbrogärdet under våren.
Nora
Ett nytt samarbetsprojekt är uppstartat med Länsstyrelsen och det är utbyte av sönderrostad
vägtrumma som byts ut mot en enklare bro vid Lärkesdammen för att fiskvandringen i Lärkesån
ska utvecklas.

Skog
I skogar runt och i tätorterna har gallringar och röjningar genomförts för att få en bra utveckling
av tätortsnära rekreationsskogar.
Skogsfonder
Kommun
(kr)
Ljusnarsberg
Nora

Förändring
0
0

2020
284 877
553 074

Natur

Bekämpningen av den invasiva* arten jätteloka fortsätter i Bergslagen.
*Invasiv art är en art som introducerats till områden utanför sitt ursprungliga utbredningsområde, som sprider sig av egen kraft, som skadar ekosystemet som de introducerats till, hotar
den biologiska mångfalden, har negativa effekter på jordbruk och dylikt, åstadkommer
ekonomisk skada, eller påverkar hälsan negativt hos djur och människor.

Systematiskt arbete
Sker fortlöpande enligt upprättade handlingsplaner.
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Framtid och verksamhetsutveckling

Upprättandet av skötselplaner för gräsvård fortsätter och revideringar av kartmaterial sker
löpande.
Rutiner för hantering av trädärenden ska arbetas om och åtgärdsplaneringen förenklas.
Fortsatt fokus kommer att ligga på renhållning med bl.a. fler fågelsäkra papperskorgar.

Verksamhetsmål
Verksamhetsmål
Utvärdering
Förkorta svarstiden för felanmälningar gällande
Utfall svarstid parkmöbler/lekplatser
lekplatser i felanmälningssystemet. Svarstiden
jan-dec 2020 på 53 dagar
ska inte överstiga 15 dagar.

Resultat

Nyckeltal
Parkunderhåll
Hällefors
Kostn i tkr
Kostn i kr/invånare
Lindesberg
Kostn i tkr
Kostn i kr/invånare
Ljusnarsberg
Kostn i tkr
Kostn i kr/invånare
Nora
Kostn i tkr
Kostn i kr/invånare
Totalt
Kostn i tkr
Kostn i kr/invånare

2016

2017

2018

2019

2020

1 951
273

2 105
274

2 252
322

2 343
334

2 281
331

6 598
226

8 469
278

8 978
381

8 931
379

9 467
400

1 492
298

1 561
316

1 702
351

1 860
390

2 439
522

2 891
271

2 849
265

3 174
296

3 029
282

3 970
372

14 984
278

16 106
323

16 106 16 163
349
351

18 157
395

Verksamhet Idrott
Idrottsanläggningar
I de fyra medlemskommunerna finns 35 idrotts- och fritidsanläggningar som verksamheten
sköter, bl.a. fotbollsplaner - både gräs och konstgräs -, ishallar, badplatser, elljusspår samt
idrotts- och fritidsanläggningar. Målet är att dessa sköts enligt uppdragsbeskrivningar och stor
vikt läggs på kompetens, utveckling, ekonomi och miljömässiga aspekter.
Förutom driften ansvarar verksamheten även för investeringsåtgärder och större underhållsplaner.
Verksamheten ska aktivt verka för att skapa goda förutsättningar för utövande av idrott, friluftsliv och övrig fritidsverksamhet inom kommunerna genom att tillhandahålla och förvalta välfungerande och tillgängliga idrotts- och friluftsanläggningar.
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Hällefors
Uppgrusning av parkeringen vid Sångens bad.
Lindesberg
Renoverat elljusspåret i Vedevåg.- Ny ismaskin till Råssvallen- Nya tvättbryggor,
Klätterställning till Ölsjöbadet Ramsberg.
Ljusnarsberg
Renovering omklädningspaviljong Djäkens bad.
Nya ytterdörrar vid Olovsvallen IP.
Nora
Nytt uppdrag, underhåll av mountainbikeleder.

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

Framtid och utveckling
Framtida utveckling är att hitta nya energibesparande åtgärder samt undersöka och utveckla
framtida driftsformer.
Idrottsverksamheten ska tillsammans med övriga verksamheter inom Samhällsbyggnadsförbundet, kommunerna och Samhällsbyggnadsförvaltningen hitta samordningsvinster för att
möjliggöra effektiviseringar.
Förslag på en femårig underhålls- och investeringsplan ska ligga till grund för att skapa en
långsiktig planering.

Sammanfattning
Underhåll sker fortlöpande enligt upprättade underhållsplaner.

Verksamhetsmål
Verksamhetsmål

Utvärdering

Förkorta svarstiden för felanmälningar gällande
idrottsplatser i felanmälningssystemet.
Utfall svarstid idrottsplatser jan-dec på 18 dagar
Svarstiden ska inte överstiga 15 dagar.
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Avdelning Lokal- och Miljöservice (LMS)
Lokal- och Miljöservice ska svara för
Lokalvård i lokaler som medlemskommunerna äger eller hyr.
Att lokalvård sker utifrån ett miljöanpassat synsätt så att en trivsam innemiljö uppnås
för alla som vistas i lokalerna.
Aktivt medverka för ökad materialåtervinning.
LMS svarar för att utföra lokalvård i lokaler där kommunerna bedriver verksamhet. Det är drygt
200 objekt - 190 000 kvm/dag städas, till exempel skolor, förskolor, äldreboenden, bibliotek,
idrottsanläggningar samt kommunala kontorslokaler. Verksamheten arbetar miljömedvetet och
strävar efter att skapa en trivsam innemiljö för alla som vistas i lokalerna.
Året har präglats av den pandemi som pågår där städbranschen har fått en starkare legitimitet i
samhället. Covid-19 blev en stor utmaning för LMS fr. o. m. första veckan i mars och framåt.
Vardagen förändrades på ett sätt som saknar motstycke i städbranschens historia. Det var som
att trycka på en knapp. Plötsligt befann vi oss mitt i Coronakrisen. Städfrekvens och kvalitet har
diskuterats under året och lyfts. Verksamheterna har sett vikten av att frekvens och kvalitet
harmonierar.
Enhetschefer och medarbetare har parerat året med en annorlunda arbetsbelastning och vardag.
Personalsituationen har över lag varit god under hela perioden även om vissa
verksamheter/objekt under en begränsad tid känt av ökad frånvaro och/eller ökad
arbetsbelastning. Objekt som haft överkapacitet på grund av covid-19 har bistått andra objekt
som haft ökad arbetsbelastning. Verksamheten har också planerat för och förberett sig för att
kunna upprätthålla väsentliga funktioner trots en hög sjukfrånvaro. Det arbetet har i sig även
bidragit till utveckling och minskad sårbarhet.
LMS ledningsgrupp hade under mars och april korta avstämningsmöten varje morgon för att
säkerställa personal, materialtillgång och genomgång av vad myndigheterna gått ut med för
information och riktlinjer. Det har och är fortfarande stora utmaningar med viss material.
Materialbeställningarna har under hela perioden varit osäkra och leveransdatum har ständigt
flyttats fram.
Den ökade korttidsfrånvaron kan sannolikt härledas till rekommendationen i samband med
covid-19 att stanna hemma vid minsta symtom. Under hösten har avdelningen varit delaktig i
den utredning som pågår från ägarkommunerna och KPMG. Det har för avdelningen inneburit
att vi har gjort en total genomlysning av alla städobjekt, tider och kvadratmetrar.
Under våren genomförde avdelningen en Hygienutbildning med inriktning Corona. Det har även
genomförts interna insatser för att stärka upp kunskapen. Under hösten planerades det för en
SRY utbildning men den fick ställas in på grund av de restriktioner som utfärdades på grund av
Coronan. Utbildningen är återigen framflyttad och planeras nu att utföras under våren 2021.
I början på året fick LMS erbjudande från Lindesberg att vara delaktiga i en städutbildning. Det
var ett samverkansprojekt mellan AME, Hemtjänsten, Loviselund städ och Handtaget, Hällefors,
Nora, Lindesberg och förbundet. Utbildningen är framtagen i dialog med branschen lokalt i
Lindesberg kommun och möter ett behov av rekrytering till städbranschen rent generellt och
anpassas efter lokala förutsättningar. Utbildningen möter AMEs uppdrag att rusta människor för
arbete.
Utbildningen genomfördes som en pilot hösten 2020 i samverkan med medlemskommunerna.
Utbildningen utvecklas som ett led i framtagandet av ”Jobbspår” enligt det DUNA-avtal som
Lindesbergs kommun tecknat tillsammans med Arbetsförmedlingen och Fellingsbro
Folkhögskola. Utbildningen är också en del i att AME i Lindesberg inrättar ett städlag för att
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avlasta kommunens hemtjänst. Utbildningens längd var 8 veckor med totalt 10 utbildningsdagar
”inne” och 24 dagar ”ute” - APL (Arbetsplatsförlagt lärande). Förbundet ansvarade för stor del av
kursmomenten ”inne”. Loviselund städ, Handtaget och hemtjänsten bidrog med kompetens
kring städning i hemmet. Alla bidrog med APL-platser vilket innebar att även Hällefors, Nora och
Ljusnarsberg kan ha APL-plats.
Målsättningen är att kontinuerligt utveckla städmetoder till att vara så miljövänliga och kostnadseffektiva som möjligt med bibehållen kvalitet. Städning med avjoniserat vatten och
duotexmoppar - kemikaliefri städning - har fortsatt inom flera verksamheter.
Använda kemikalier ska i möjligaste mån vara miljömärkta.
Samarbetet med nätverksgruppen i Karlskoga-Degerfors och länets alla kommuner tog en paus
under våren, men återupptogs under hösten men då digitalt.
I början på året påbörjades omvärldsbevakningen gällande nytt städprogram. Avdelningen
besökte under hösten Örebro universitet. De har under året påbörjat implementering av det
program som vi är intresserade av.
Verksamheten arbetar vidare med servicesamtalen. Dialog och kommunikation med kunderna
är viktigt för att snabbt åtgärda eventuella brister. Kvalitet ska vara i fokus.
Under året har vi fortsatt ta emot personer som kommer via praktikenheten. Det är ett nära
samarbete med praktikenheten och Arbetsförmedlingen.

Systematiskt arbete

Som en del av det systematiska arbetet med arbetsmiljö, miljö, kvalitet och säkerhet görs
kontinuerligt en kartläggning för att upptäcka om fysiska eller psykiska arbetsmiljöproblem
finns ute på arbetsplatserna. Upptäcks brister tas en handlingsplan fram. I samband med
servicesamtalen läggs stor vikt vid att lokalvårdarna ska få vara delaktiga i verksamheternas
skyddsronder. Under våren gjordes en riskbedömning på alla APT med anledning av corona. Alla
medarbetare och skyddsombud var delaktiga.

Framtid och framtidsutveckling

Fortsatt översyn av kemikalieanvändandet, minimera antalet kemikalier och öka användandet
av biologiskt nedbrytbara kemikalier.
Utökad dialog och kommunikation med våra kunder, kunden ska veta vad de kan förvänta sig av
LMS. Dialogen sker bl. a. genom servicesamtalen.
Effektiva arbetssätt såsom användning av städrobotar och digitala städverktyg.

Verksamhetsmål
Verksamhetsmål

Utvärdering
Samtliga förskolor har nu kemfri möjlighet att städa
Minska kemikalieanvändning vid lokalvård. Alla
kemfritt. Vi använder oss av ultrarent vatten och
förskolor ska vara kemikaliefria under 2020
kemfria moppar och microdukar.
Målet har inte uppnåtts. Sifforna är trots det
Minska sjukfrånvaron med 0,5 procentenheter acceptabla med tanke på pandemin; 2020: 6,8%,
jämfört med 2019.
2019: 6,2%, 2018: 7%. Långtidssjukfrånvaron har
minskat; 2020: 17,4%, 2019: 36,5%
Öka kundnöjdhet med dialog genom att erbjuda
alla kommuners verksamheter ett årligt
servicesamtal. Målet är att minst 90% av
servicesamtalen ska genomföras.

Målet har inte uppnåtts. Pandemin har inneburit
återhållsamhet i fysiska möten och det är först
under senhöst som vi på LMS kommit igång att
erbjuda digitala möten. Vi har fokuserat under året
att erbjuda servicesamtal med skolor, förskolor och
äldreboenden där vi lyckats komma nära målet.

Öka maskintiden per dag som personalen
använder städmaskiner.

År 2020 kommer bli referensår vilket innebär att det
inte har funnits någon mätning under 2019. Målet
kommer därför inte att uppnås under 2020
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Avdelning Avfall och Återvinning
Avdelningen ska svara för
Insamling och omhändertagande av hushållsavfall och slam från enskilda avlopp.
Drift av återvinningscentraler.
Miljöarbete avseende avfallsverksamhet.
Avfallsinformation till allmänhet, abonnenter, skolor m. fl.
Planering inför framtida krav och tjänster inom avfallsområdet.
Sluttäckning och efterbehandling av gamla deponier.

Insamling
Verksamheten ansvarar årligen för tömning av 27 000 avfallskärl, 8 100 ton kärlavfall varav
6 600 ton brännbart avfall och 1 500 ton matavfall, detta görs med ca 600 000 registrerade
tömningar. Verksamheten tömmer även 7 800 enskilda avlopp på slam.

Kärlservice
Antalet kärlbyten fortsätter att öka. Detta på grund av att kärlen börjar bli gamla och att
information/uppmaning till fastighetsinnehavare att byta abonnemang till utsortering av
matavfall ger gott resultat. De flesta byter storlek på det gröna kärlet samtidigt som
verksamheten ställer ut ett nytt brunt kärl. Under våren har märkbart fler kärl bytts vid
fritidshus, detta bedömer vi vara en effekt av att många arbetat hemifrån och varit i sina
fritidshus i större utsträckning än andra år. Vi har även arbetat med att ställa ut kärl vid
fastigheter som tidigare inte haft något abonnemang.
Antal kärlbyten, alla kategorier:
2019
2020
1 454 st
1 626 st
Ökning med 172 kärlbyten

Skrot
Mängden skrot som har samlats in på våra återvinningscentraler ökar. Totalt under året har ca
1300 ton med skrot samlats in, vilket är ca 50 ton mer än året innan. Tyvärr påverkas
verksamheten av omvärlden då priset styrs av ett världsmarknadspris och vi ligger nu på en
ersättning lägre än vi tidigare vart med om, jämfört med 4:e kvartalet förra året så har vi totalt
tappat ca 800 000 i ersättning.

Återvinningscentraler
Verksamheten sköter åtta återvinningscentraler i de fyra medlemskommunerna. Inom verksamhetsområdet finns även 65 återvinningsstationer, varav förbundet sköter 19 st och FTI
(Förpacknings- och Tidningsinsamling) sköter 46 st.
Året har varit extra utmanande med anledning av Corona-pandemin. Antalet besökare har varit
fler än normalt då många har haft mer tid för att städa och rensa hemma. Strikta
förhållningsregler gällande avstånd mellan besökare har rått och råder fortfarande.
Runt årsskiftet inköptes ett system för att underlätta registrering av företagsbesök vid
återvinningscentralerna. Systemet driftsattes i november och i december var det ca 100
anslutna företag till systemet.
I april infördes textilinsamling på samtliga återvinningscentraler och under perioden april-dec
har 26 448 kg textilier samlats in.
I samarbete med Returpack (pantamera) finns behållare för PET-flaskor och dryckesburkar
utställda på de stora återvinningscentralerna. Under året har kommuninvånarna skänkt totalt
63 162 kr som gått till Barncancerfonden. Insamlingen kommer att fortsätta under nästa år.
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Avtal
Ramavtal har skrivits med Närkefrakt avseende tömning och transport av underjordsbehållare
för hushållsavfall i Lindesbergs kommun.
Ramavtal har skrivits med Föreningen Emmaus Åkvarn-Björkå, inom ett för förbundet nytt
avtalsområde. Avtalet avser hämtning och omhändertagande av insamlade textilier från
återvinningscentralerna.
Omhändertagande av farligt avfall och tryckimpregnerat trä har upphandlats i länssamverkan
och Stena Recycling AB fick fortsatt förtroende.

Externt samarbete
Samhällsbyggnadsförbundet ingår i ett nätverk för avfallsfrågor med värmlandskommuner i
AGÖ - Avfallsgrupp Öst. Nätverket träffas vid fyra tillfällen per år för att diskutera
framtidsfrågor, utmaningar och möjligheter i de olika kommunerna.
Samhällsbyggnadsförbundet har tillsammans med Sydnärkes kommunalförbund, Örebro och
Kumla kommuner, träffat en överenskommelse om samverkan inom avfallshantering. Syftet med
samverkan är att skapa en plattform för tjänstemän och politiker med ansvar för avfallsfrågor
för att främja utveckling, kvalitet, kostnadseffektivitet, kundservice och miljöanpassning av den
lokala avfallsverksamheten. Målet med samverkansavtalet är att säkerställa en hållbar och
utvecklande avfallshantering i medlemskommunerna.

Systematiskt arbete

Miljö- och skyddsronder har genomförts på återvinningscentralerna. Åtgärder har vidtagits
enligt upprättad handlingsplan.
Brandskyddskontroller har utförts på återvinningscentralerna enligt egenkontroll.

Framtid och verksamhetsutveckling
Större utmaningar de närmaste åren är att öka tillgängligheten för kunderna till återvinningscentralerna. Runt om i landet har det med framgång provats med obemannade
kameraövervakade återvinningscentraler, abonnenten får ett passerkort och därmed tillgång till
ÅVC:n även kvällar och helger.
Information på olika sociala medier är en utmaning att möta, flertalet kommuner lägger mycket
resurser på detta för att nå ut till alla abonnenter.
Regeringen har under hösten 2020 beslutat om nya övergångsbestämmelser för förordningen
om producentansvar för förpackningar. De nya bestämmelserna innebär bl.a. att kraven på
tillståndspliktiga insamlingssystem (t ex återvinningsstationer) som succesivt skulle börja gälla i
januari 2021 skjuts upp. Kraven på tillståndspliktiga insamlingssystem träder i kraft samtidigt
som tillstånd krävs, vilket är from 1 januari 2023. De nya förordningarna innebär att minst 60 %
av bostadsfastigheter i landet ska erbjudas borttransport av förpackningsavfall och returpapper
genom bostadsnära insamling.
Den 1 juli kom regeringens förslag om att producentansvaret för returpapper ska upphävas, ut
på remiss. Utan producentansvaret får kommunerna, som har ett grundansvar för hushållsavfall,
ansvar också för insamling och behandling av returpapper. Det innebär att kostnaderna för
hanteringen i slutänden kommer att behöva täckas via avfallstaxan.
Beslut om ny avfallslagstiftning
Riksdagen har beslutat om att regeringens förslag till genomförandet av EU-direktiv på
avfallsområdet i svensk lagstiftning ska gälla tidigast från augusti 2020.
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Beslutet kommer för Samhällsbyggnadsförbundets del att innebära bl.a:


Uttrycket hushållsavfall ersätts av kommunalt avfall (under kommunalt ansvar).



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



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



Bestämmelser om när avfall upphör att vara avfall revideras.



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

Avfallsfond
Kommun (kr)
Hällefors
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora

IB 2020
8 607 243
-110 893
3 315 501
1 567 925

Resultat 2020
-491 903
-2 342 195
-565 408
-807 942

UB 2020
8 115 340
-2 453 088
1 327 864*
759 983

*utöver resultatet minskat med kostnader för deponin.

Verksamhetsmål
Verksamhetsmål

Utvärdering

Andelen abonnenter som valt att sortera ut
matavfall ska år 2020 vara minst 80 % av
förbundets alla abonnenter.

Utfall 2020 blev 81,9%

Nöjda kunder som besöker ÅVC.

Enkät ej genomförd.

30

Resultat

§74/21 Årsredovisning för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2020 - KS 2021/79-7 Årsredovisning för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2020 : Årsredovisning 2020 antagen

31

§74/21 Årsredovisning för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2020 - KS 2021/79-7 Årsredovisning för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2020 : Årsredovisning 2020 antagen

Avdelning Vatten och Avlopp (VA)
Avdelningen ska svara för
 Drift- och underhåll samt investeringar i VA-ledningsnät och VA-anläggning.
Omvärldsbevaka samt samordna oss internt och externt med övriga aktörer.
 Att abonnenter inom våra verksamhetsområden får ett dricksvatten av godkänd kvalitet.
 Att avleda spill- och dagvatten och rena spillvattnet till godkända utsläppsvärden.

VA-verksamheten är uppdelad i två enheter

 Enhet VA-anläggning som ansvarar för alla reningsverk, vattenverk och pumpstationer.
 Enhet VA-ledningsnät som ansvarar för allt ledningsnät från anläggning ut till abonnent
samt dagvattenhantering.

Verksamhetsredovisning
Dricksvatten

Av kommunernas invånare är ca 80 % anslutna till verksamhetens vattenförsörjning. Från de 24
vattenverken produceras ca 11 500 m3 rent vatten/dygn. Vattenförsörjningen baseras till största
delen på grundvatten, endast två vattenverk använder ytvatten.
Dricksvattnet håller en godkänd och jämn kvalitet och leveranssäkerheten är bra idag men ett
åldrat ledningsnät kräver att utbytestakten ökar för att slippa stora driftstörningar i framtiden.
Provtagningar och analyser sker enligt Livsmedelsverkets föreskrifter och fastlagda
kontrollprogram.
Under året så har säkerhetsarbetet vid dricksvattenanläggningarna fortsatt. Bland annat så har
ny låsteknik installerats för att säkra upp skalskyddet. HACCP:er (faroanalyser för dricksvatten)
hålls uppdaterade. Arbetet med att uppdatera risk- och sårbarhetsanalyser har påbörjats. Även
funktionsbeskrivningar av anläggningarna har påbörjats.
Arbetet med att utveckla handlingsplaner, risk- och sårbarhetsanalyser vid eventuell olycka
samt revidering av skyddsområdesföreskrifter för täktområden kommer prioriteras framåt.
Under året har förbundet jobbat vidare med uppdraget att hitta en långsiktigt hållbar
vattenförsörjning för Lindesberg och Nora enligt program/tidsplan. Utredning har gjorts vid
områdena Brunnsheden och Uvberget i Ljusnarsbergs kommun. De första resultaten ser goda ut
så utredningen fortsätter. Projektledarna har avstämningar med styrgruppen löpande.
Ombyggnationen av Finnhyttans vattenverk har fortsatt. Omkoppling av ledningsnätet kommer
att ske våren 2021. I samband med ombyggnationen förbereds vattenverket för att kunna ta
emot vatten från Ljusnarsbergs nya reservvattentäkt Sundet. Expropriation av mark för
reservvattentäktsområdet pågår. Förbundet har även inlett arbetet med att inrätta ett nytt
vattenskyddsområde i Sundet.
Även i Ramsberg har ombyggnation av vattenverket inletts under året. Arbetet kommer att
färdigställas under 2021. Under året har även reservvattenutredning genomförts i Ramsberg,
med bidragspengar från Länsstyrelsen. Projektet har förlängts och kommer att avslutas under
våren 2021.
I Järnboås har arbetet med att hitta ny vattentäkt fortsatt, då alfa- och betaaktivitet påvisats i
dricksvattnet.
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Arbetet med att ta fram en regional vattenförsörjningsplan har fortsatt och Länsstyrelsen är den
sammanhållande instansen. VA-avdelningen deltar även i Nödvattensamverkan i Örebro län.
Under året har en regional nödvattenstrategi tagits fram.

Spillvatten

Inom verksamhetsområdet finns 28 reningsanläggningar som renar ca 21 000 m3 spillvatten/
dygn samt ca 340 pumpstationer. Reningsverkens uppgift är att rena spillvattnet till godkända
gränsvärden, vilket kräver tillförlitliga och ständigt fungerande spillvattenanläggningar.
Anläggningarna ska drivas optimalt med hänsyn till tekniska, ekonomiska och ekologiska
faktorer så att minsta möjliga miljöpåverkan erhålls.
Ombyggnation av Nora reningsverk är påbörjad. Ombyggnationen kommer att kosta ca 150
miljoner kronor om vi ska få ett väl fungerande reningsverk. Tillstånd för det nya reningsverket i
Nora är beslutat av Länsstyrelsen och togs i anspråk i oktober.
Projekteringsgrupp inför ombyggnation av Lindesbergs reningsverk har startats. En kalkyl finns
även för ombyggnationen av Lindesbergs reningsverk, där kostnaden beräknas till ca 152
miljoner.
Projektering för ombyggnation av inlopp och biobädd har påbörjats vid Fellingsbro reningsverk.
Åtgärdande av gamla reningsanläggningar har fortsatt, men tidsplanen har förskjutits på grund
av leverantörsbyte. Ombyggnation av reningsanläggningarna i Öskevik och Älvestorp påbörjas i
december/januari. Planering för bortbyggnation av reningsanläggningen i Sikfors, genom
ledningsdragning till Hällefors, har pågått under året.
Ansökan om anläggningsbesked har lämnats till Energimyndigheten, för att fortsatt kunna göra
skatteavdrag för producerad biogas vid reningsverken i Nora och Bångbro.
Under hösten har gasläckage upptäckts vid rötkammaren vid Bångbro reningsverk, som därför
tagits ur drift. Utredning och felsökning har påbörjats och reparation kommer att ske under
våren 2021.

Ledningsnät

Verksamheten sköter och underhåller ca 176 mil ledningsnät, omfattande vatten-, spillvattenoch dagvattenledningar.
Ledningsnätet kartläggs och utreds med syfte att minska miljöpåverkan på recipient, belastning
på reningsverk och minimera antalet översvämningsskadade fastigheter. Inventeringar av
felkopplat takvatten, in- och utläckage och dagvatten kopplat på spillvattennätet dokumenteras.
En helhetsbedömning som innefattar antal störningar och bräddningar i pumpstationer utgör
grunden för att bedöma ledningsnätets status och prioritering görs var insatserna bör
genomföras först. I helhetsbedömningen tas även hänsyn till de villkor som Länsstyrelsen
ställer. Prioriteringen skrivs in i handlingsplanen ”Åtgärdsprogram ledningsnät” och
kommuniceras sedan med Samhällsbyggnadsförvaltningen.
För att minska storleken på läcksökningsområdena och effektivisera läcksökning fortsätter
installationen av flödesmätare. Detta innebär att läckor kan hittas snabbare samt att vi värnar
om våra vattenresurser.
Under året har projektering av resterande del av den nya reservvattenledningen mellan Nora
och Lindesberg fortsatt, samt tryckstegringsstation i Nora och ombyggnation av Rya vattenverk.
Systemuppbyggnaden anpassas för att olika reservvattenlösningar ska fungera då kommunerna
valde att gå ur Vätternvatten-projektet, utan att större ombyggnationer ska behövas.
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I Rockhammar, Stripa samt del av Guldsmedshyttan har vattenledningsnätet luft-vatten-spolats,
en teknik som används för att rengöra befintligt vattenledningsnät. En spolplan, med
prioritering, kommer att tas fram för vattenledningsnäten.
I Ljusnarsberg har ytterligare etapp lagts av vattenledningen mellan Ställdalen och Högfors. I
och med denna etapp är vattenledning nylagd från Ställdalen till Kraftstationen. Planering för
framtida ledningsetapper och tryckstegringsstationer pågår. Detta för att kunna bygga bort
vattenverken i Ställberg, Hörken och Mossgruvan och i stället förse dessa samhällen med vatten
från Finnhyttan/Sundet.
I Lindesberg så har etapp 2 av omläggning av ledningar vid Folkestorp, Björkhyttan, genomförts.
Totalt har 950 meter vatten- och spillvattenledningar bytts ut, samt flödesmätare installerats.
Under hösten 2020 påbörjades etapp 3 av omläggningar av ledningar på sträckan, ytterligare ca
320 meter. Spillvattenledning från Storå pumpstation till Björkhyttan har rensats genom pollypig.
Området Gamla Vibyn, väster om Frövi, har anslutits till det kommunala ledningsnätet.
Ledningsnätet, ca 130 m spill-, vatten- och dagvatten, vid Prästbron i Lindesberg har lagts om,
för att i framtiden kunna flytta befintlig pumpstation.
En första vattenkiosk har installerats på Stafettgatan i Lindesberg. Tanken är att entreprenörer
och privatpersoner ska kunna köpa vatten i vattenkiosken, samt anvisas som tappställe vid
vattenläckor och avstängningar. Vattenkiosken ersätter uttag av vatten ur brandposter och ger
bättre kontroll på, och betalning för, uttagna vattenmängder.
Tillsammans med gatuavdelningen har ledningar på Idrottsvägen i Fellingsbro och
Tackjärnsgränd i Nora bytts ut och gatuuppbyggnaden gjorts om.
Ledningsdragning för anslutning av den nya vattentäkten vid Sundet har påbörjats, genom
läggning av två nya sjöledningar. Varje ledning är ca 2 km. Samtidigt var befintliga ledningar i
sjön tvungna att åtgärdas, vilket kraftigt fördyrade arbetet.
I Grythyttan har dagvattenledning ( 800 mm) mellan Skolgatan och Nygatan infodrats.
Under hösten anslöt förbundet sig till Ledningskollen. Ledningskollen är en gratistjänst som
tillhandahålls av Post- och telestyrelsen, Trafikverket och Svenska kraftnät där privatpersoner
och entreprenörer kan anmäla sina markarbeten och projekteringar och få lägesanvisningar på
befintliga ledningar. Detta för att motverka onödiga skador på ledningar.
VA-Banken har kompletterats med tjänst för utskick av SMS i samband med bland annat
driftstörningar på ledningsnäten. Tjänsten kan även användas för utskick av annan information.
Personal har även tillgång till ledningsnätskartor via mobilen genom appen VA-Banken Go.

Organisationsförändring

Den stora organisationsförändringen som förbundet genomfört har varit positiv för VAavdelningen. Beslutsprocesser har förenklats och tydligheten ökat med dokumenterade
ansvarsområden.

Covid-19

Avdelningen har anpassat arbetet efter rådande rekommendationer. Den personal som kan har
arbetat hemifrån. Dessutom har personal som inte kan arbeta hemifrån delats upp i mindre
grupper. Kontinuitetsplanering och riskanalyser har genomförts.
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Planerade investeringsprojekt har på grund av Covid-19 skjutits på från våren till hösten. Byte
av vattenmätare har pausats i perioder, beroende på rådande smittspridning. Detta har även
kommunicerats med SWEDAC som är kontrollorganisation för vattenmätarrevisioner.

Miljömålsarbete

De av riksdagen 16 fastställda miljökvalitetsmålen är vägledande för VA-verksamheten.
Fortlöpande sker översyn av energiförbrukning, kemikaliehantering, uppföljning av utsläppsmängder och grundvattenkvalitet.






Uppströmsarbete pågår på ledningsnäten i alla medlemskommuner.
Flödesregistrering byggs in på dricksvattennätet.
Säkerhetsarbete fortsätter inom dricksvattenförsörjningen.
Uppföljning och revidering av vattenskyddsområden.
Utvidgning av kommunala VA-verksamhetsområden.

Lagar och krav

NIS-direktivet trädde i kraft i hela EU under år 2018 och ställer krav på säkerhet i nätverk och
informationssystem. NIS-direktivet påverkar Sverige som land och svenska leverantörer av
samhällsviktiga tjänster exempelvis vatten och i vissa fall digitala tjänster. Samhällsviktiga
tjänster ska arbeta systematiskt och riskbaserat med informationssäkerhet. Incidenter ska
rapporteras till MSB. Anmälningsplikten enligt NIS-direktivet är kopplad mot
huvudmannaskapet, varför endast Lindesbergs kommun måste anmälas till Livsmedelsverket.
Checklista för VA-avdelningens ansvar har tagits fram.

Systematiskt arbete

Som en del av det systematiska arbetet med arbetsmiljö, miljö, kvalitet, säkerhet och brand
fortsätter kartläggningen av risker och framtagande av handlingsplaner med åtgärder.
VA-verksamheten fortsätter att utveckla systemen för driftövervakning och kvalitetsledning.
Kommunernas hemsida uppdateras kontinuerligt med information om dricksvattenkvalitet och
pågående ledningsarbeten.

Framtid och verksamhetsutveckling

Rent dricksvatten, spillvattenrening så att sjukdomar inte sprids och en god vattenmiljö är
grundläggande för verksamheten. För att nå miljömålen krävs fler styrmedel och åtgärder.
Framtida krav på VA-verksamheten kommer att skärpas ytterligare.
Investerings- och reinvesteringsbehovet är stort. Förnyelsetakten av ledningsnät och verk
behöver ökas och anpassning måste ske till framtida klimatförändringar. En modell för
långsiktig ekonomisk planering av VA-verksamheten används. Syftet med modellen är att
planera utvecklingen av VA-taxan och det egna kapitalet (VA-fonden). Detta utifrån
investeringar i anläggningar och förnyelse av ledningsnäten kommande 15 år. Systemet tar även
hänsyn till alla kända driftparametrar under samma tidsperiod.
Inventering av ledningsnätens status måste fortgå. Arbetet med förnyelseplanering av
ledningsnätet fortsätter att utvecklas och fler parametrar vägs in.
Verksamheten är i stor utsträckning digitaliserad och utvecklingen fortsätter med fler och mer
avancerade system. De viktiga för framtiden är att systemen integreras och samordnas på ett
strukturerat sätt.
Arbetet med att öka säkerheten i dricksvattenförsörjningen pågår löpande. För att minska risken
för klorresistenta mikroorganismer i dricksvatten installeras UV-ljus som ytterligare
säkerhetsbarriärer i vattenverken.
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Utredningar kommer att göras på de mindre vattenverken för att om möjligt bygga
överföringsledningar från de större produktionsanläggningarna, i de fall det är ekonomiskt
försvarbart. Detta medför ökad effektivitet i och med att det blir färre anläggningar att driva och
underhålla. Även leveranssäkerheten höjs då kapaciteten förbättras. Råvattentillgångar ska
säkras långsiktigt men även reservvattenfrågan prioriteras. Arbetet med att följa upp
föreskrifter för vattenskyddsområden och att utveckla egenkontrollen fortsätter.
För att möta ökade kraven på enskilda avlopp kommer VA-verksamheten sannolikt att få
utvidgade verksamhetsområden. Revidering av Utbyggnads- och sambyggnadsplan kommer
framåt att ske årsvis i samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningen.
För de mindre spillvattenanläggningarna utreds alternativen överföringsledningar eller
minireningsverk. Framtida reningskrav, ekonomi, drift och underhåll vägs in innan beslut fattas.
Energieffektivisering utreds bland annat inom slamhantering med rötgasanläggningar och
eventuellt egen el samt processoptimeringar. Framtida slamhantering måste utredas, då dagens
lösning inte är långsiktigt hållbar.

VA fond
Kommun (kr)
Hällefors
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora

IB 2020
38 190
1 074 855
1 336 512
1 929 951

Resultat 2020
2 052 842
1 457 498
452 329
1 403 962

UB 2020
2 091 032
2 532 353
1 788 841
3 333 913

Verksamhetsmål
Verksamhetsmål
Minska utläckaget av dricksvatten. Strävan är
att minska skillnaden mellan producerad och
debiterad mängd vatten jämfört med 2019. År
2025 ska vattensvinnet vara högst 20 % i
respektive kommun.

Utvärdering
Skillnaden mellan producerad och debiterad mängd
vatten har i Hällefors sjunkit med 2%.I Nora har
skillnaden ökat med 3% och i Lindesberg med 2%. I
Ljusnarsberg är skillnaden oförändrad.
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RESULTATRÄKNING
Not
(Bel opp i tkr)

2020-01-01
--2020-12-31

2019-01-01
--2019-12-31

Verksamhetens intäkter
Kommunbidrag
Konsumtionsintäkter
Övriga intäkter
Årets resultat - avgiftsfinanserade verksamheter

1
2
3
11

223 568
151 537
33 864
-1 159
407 810

209 151
144 519
36 913
7 713
398 296

Verksamhetens kostnader
Kostnader anläggningstillgångar, entr, bidrag
Övriga verksamhetskostnader
Personalkostnader
Avskrivningar

4
6
7
8

-210 824
-50 671
-120 389
-1 263
-383 147

-212 611
-51 109
-123 776
-1 407
-388 903

Verksamhetens nettokostnad

24 663

9 393

Verksamhetens resultat

24 663

9 393

369
-19 621

333
-15 473

5 411

-5 747

0

1 989

5 411

-3 758

Resultat från finansiella intäkter/kostnader
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

9
10

Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster
Reglering av resultat

12

Årets resultat

Förbundet följer den kommunala redovisningslagen och rekommendationer från Rådet för
kommunal redovisning (RKR) eller dess företrädare. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i årsredovisningen som i tidigare årsredovisningar med särskilda
kommentarer nedan.
Löneskuld
Löneskuld som timlön, resersättningar m.m. har bokförts.
Semesterlöneskuld
Semesterlöneskulden avser ej uttagna semesterdagar. Okompenserad övertid och upplupen
arbetsgivaravgift på den redovisas tillsammans med semesterlöneskulden som kortfristig skuld.
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Pensionsskuld
Pensionsskulden beräknas på samma sätt som tidigare med hjälp av pensionsförvaltare KPA.
Avsättning för pensioner värderas enligt RIPS 2017 i enlighet med RKR R10.
Förbundet tillämpar en princip sedan lång tid tillbaka där vi deklarerar och betalar in särskild
löneskatt på dels förändringen förmånsbestämda pensionen, dels skulden på premiebestämda
pensionen och dels inbetalda pensioner och premier. Den tillämpade principen innebär att
förbundet redovisar och betalar särskild löneskatt på pensionsavsättningen till Skatteverket
tidigare än vad faktisk deklarationstidpunkt infaller. Av denna anledning har förbundet inte
någon särskild löneskatt reserverad på bokförd pensionsavsättning och upplupen ålderspension
i balansräkningen. Istället återfinns särskild löneskatt på det underlag som deklareras in till
Skatteverket avseende pensioner för aktuellt räkenskapsår bokförd som en skatteskuld i
årsbokslutet.
Anläggningstillgångar
I balansräkningen tas anläggningstillgångar upp till anskaffningsvärde efter avdrag för planenliga avskrivningar. Avskrivningarna sker linjärt, dvs. med lika stort belopp varje år.
En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp görs. För tillgångar där
nyttjandeperioden styrs i avtal (t ex leasing) används den planerade verkliga nyttjandeperioden
som avskrivningstid.
Korttidsinventarie med en ekonomisk livslängd på max 3 år och inventarier av mindre värde,
max ett prisbasbelopp, kostnadsförs direkt.
Upplupna intäkter
Denna redovisning för VA och Återvinningen baseras på upplupna men ännu ej fakturerad
förbrukning och hämtas från debiteringssystemet Future.
Redovisning av VA-verksamhet
Från och med 2007 krävs att VA-verksamheten särredovisas, huvudsakligen för att se till att avgiften inte blir för hög med tiden. VA-verksamheten har egen verksamhetskod, vilket innebär att
resultatposter enkelt kan plockas ut. I och med att förbundet inte äger anläggningarna så har
inte verksamheten en egen balansräkning.
Anslutningsavgifter
VA-anslutningsavgifter redovisas som intäkt i resultaträkningen.
Intern redovisning
Personalomkostnadspålägget följer Sveriges Kommuner och Regioners rekommendation.
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BALANSRÄKNING
(Bel opp i tkr)

Not

2020-12-31

2019-12-31

2 878
2 878

3 234
3 234

407

350

14
15
16

80 668
3 543
31 755
115 966

38 237
13 087
35 065
86 389

19

0
116 373

685
87 424

119 251

90 658

0
5 411
5 411

-1 989
-3 757
-5 746

18

0
1 753
1 753

23
0
23

20
21

56 835
29 045
26 207
112 087

49 909
22 807
23 665
96 381

119 251

90 658

INGA
INGA

INGA
INGA

Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Summa anläggningstillgångar

13

Omsättningstillgångar
Lager
Materialförråd
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Balanserat resultat
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Checkräkningskredit
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

11,17

Summa eget kapital och skulder
Poster inom linjen
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
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KASSAFLÖDESANALYS
(Bel opp i tkr)

--2020-12-31

--2019-12-31

Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Realisationsvinst vid försäljning av inventarier
Avskrivningar

24 663

9 393

-695
1 263
25 231

-270
1 375
10 498

369
-19 621
-19 252

333
-15 473
-15 140

5 979

-4 642

-29 577
-57
6 926
8 780
-13 928

-2 422
-75
7 805
379
5 687

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-7 949

1 045

Investeringsverksamhet
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av inventarier
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-907
695
-212

-1 369
270
-1 099

Finansieringsverksamhet
Reglering av resultat
Förändring av utnyttjad checkräkningskredit
Förändring av långfristig skuld
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

5 746
1 753
-23
7 476

1 989
-1 110
-140
739

-685
685
0

685
0
685

Erhållen ränta
Erlagd ränta/kapitalkostnad
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital
Förändring av rörelsekapital
Ökning/Minskning av fordringar
Ökning/Minskning av lager
Ökning/Minskning av leverantörsskulder
Ökning/Minskning av övriga korta skulder

Ökning/Minskning av likvida medel
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid periodens slut

19
19
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NOTER FÖR DEN SAMLADE VERKSAMHETEN
Årsredovisningen är upprättad enligt Lagen om kommunal boföring och redovisning 2018:597
samt god redovisningssed i kommuner, landsting och kommunalförbund.
Tillgångar och skulder har tagits upp till anskaffningsvärde om ej annat framgår.
Fordringar har tagits upp till det belopp varmed de beräknas inflyta.
(Belopp tkr)

Not 1

Not 2

Not 3

Not 4

Not 5

Kommunbidrag
Hällefors driftbidrag
Hällefors investering
Lindesberg driftbidrag
Lindesberg investering
Ljusnarsberg driftbidrag
Ljusnarsberg investering
Nora driftbidrag
Nora investering
Summa
Konsumtionsintäkter
Hällefors
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Summa
Övriga intäkter
Återbetalning Fora
Skogsprodukter
Skrot
Destruktionsavgifter
Anslutningsavgifter
Lönebidrag
Sålda tjänster och övrigt
Summa
Kostnader anläggningstillgångar, entreprenad, bidrag
Inköp av anläggnings- och underhållsmatr
Bidrag
Entreprenader och köp av verksamhet
Konsulttjänster
Summa
Upplysning om revisionskostnad
Kostnad för räkenskapsrevision

2020

2019

16 342
12 254
59 088
48 693
10 461
14 037
21 669
41 024
223 568

15 954
10 799
58 141
47 709
10 355
15 364
20 232
30 617
209 171

30 075
65 555
24 974
30 933
151 537

28 914
61 522
25 157
28 926
144 519

0
901
1 052
509
10 303
5 592
15 507
33 864

0
582
1 736
671
6 802
8 783
18 339
36 913

-41 809 -39 118
-200
-202
-119 229 -162 855
-49 586 -10 436
-210 824 -212 611
100

100

-3 721
-4 228
-15 625
-2 410
-6 148
-1 577
-16 962
-50 671

-3 338
-3 945
-19 445
-2 834
-6 180
-1 732
-13 635
-51 109

Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av
bokföring, delårsrapport samt årsredovisning för räkenskapsåret 2020.
Den totala kostnaden uppgår till 100 tkr för 2020, varav kostnad för
sakkunnigt biträde uppgår till 85 tkr

Not 6

Övriga verksamhetskostnader
Lokalhyror
Hyra/leasing
Elkostnad
Bränsle, energi och vatten
Förbrukningsinventarier och material
Försäkringskostnader
Övriga verksamhetskostnader
Summa
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(Belopp tkr)

Not 7

Not 8

Personal
Medelantal anställda
Kvinnor
Män
Totalt för förbundet
Löner och ersättningar
Direktion
Övriga anställda
Summa
Sociala kostnader
Pensionskostnader övriga anställda
Övriga sociala kostnader
Summa
Avskrivningar på anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan
Avskrivningar görs med följande procentsats:
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Avskrivningar framgår av not 13.

Not 9

Not 10

Not 11

Finansiella intäkter
Räntor på kundfordringar
Övriga finansiella intäkter
Summa
Finansiella kostnader
Räntekostnader
Kapitalkostnader kommun
Summa
Årets resultat av avgiftsfiansierade verksamheter

2020

2019

107
113
220

112
116
228

-420
-84 199
-84 619

-497
-85 641
-86 138

-5 577
-26 257
-31 834

-6 128
-27 874
-34 002

-1 263

-1 408

10-20%

10-20%

175
194
369

133
200
333

-36
-19 585
-19 621

-61
-15 412
-15 473

30 888
907
0
31 795
-27 653
-1 263
0
-28 916
2 879
5

30 916
1 369
-1 397
30 888
-27 677
-1 407
1 397
-27 687
3 201
5

16 018
64 650
80 668

17 230
21 007
38 237

Resultaten för de avgiftsfinansierade verksamheterna redovisas i resp
medlemskommuns årsredovisning.

Not 12

Reglering av resultat
Reglering mot kommunerna av 2019 års resultat av de skattefinansierade
verksamheterna.

Not 13

Not 14

Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffning
Årets försäljning
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets försäljning, ackumulerad avskrivning
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde
Genomsnittlig nyttjandeperiod
Kundfordringar
Kundfordringar konsumtionsdebiteringar
Kundfordringar övrig fakturering
Summa
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(Belopp tkr)

Not 15

Not 16

Not 17

Not 18

Not 19

Not 20

Not 21

Not 22

Övriga fordringar
Skattekonto
Momsfordran
Avräkning medlemskommuner
Övriga fordringar
Summa
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupna intäkter
Förutbetalda försäkringar
Övriga förutbetalda kostnader
Summa
Eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Summa
Checkräkningskredit
Beviljad limit
Utnyttjad kredit
Likvida medel
Kassa och bank
Belopp vid årets slut
Övriga skulder
Momsskuld
Personalens skatter mm
Pensionsskuld
Avräkning medlemskommuner
Kortfristig del av långa skulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupen semesterlön
Förutbetald intäkt
Övriga upplupna kostnader
Summa
Avsättning för pensioner och andra förpliktelser
Ingående avsättning
Nyintjänad pension, varav
- förmånsbestämd ålderspension
- särskild ålderspension
- efterlevande pension
- övrigt
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Ändring av försäkringstekniska grunder
Pension till efterlevande
Övrig post
Förändring löneskatt
Årets utbetalning
Utgående avsättning
Pensionsskuld avseende upplupen ålderspension
Aktualiseringsgrad

2020

2019

464
3 072
0
7
3 543

2 672
2 653
7 762
0
13 087

28 260
910
2 585
31 755

29 887
606
3 594
34 087

5 411
5 411

-1 989
-4 734
-6 723

15 000
1 753

15 000
0

0
0

685
685

9 721
4 721
13 465
1 112
23
3
29 045

4 284
5 473
12 909
0
139
2
22 807

7 891
1
18 315
26 207

8 171
245
15 248
23 664

9 202

8 582

580
0
0
0
253
0
0
-28
0
-173
9 834

504
0
0
0
278
0
0
-3
0
-158
9 202

3 631
100%

3 707
100%

Antal anställda med rätt till visstidspension

0

0

Antal förtroendevalda med rätt till visstidspension enl. PBF

0

0

Antal förtroendevalda med rätt till omställningsstöd enl. OPF-KL

0

0
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DRIFTREDOVISNING
Gemensamma verksamheter
Gemensamt
Direktion
Revision
Stab
Projektenheten
Praktikenheten
Summa

Bokslut 2020
Intäkt Kostnad Netto
0
600
-600
0
397
-397

Budget 2020
Intäkt Kostnad Netto
0
668
-668
0
400
-400

Bokslut 2019
Intäkt Kostnad Netto
0
683
-683
0
474
-474

24 858

23 160

1 698

22 915

20 003

2 912

61 459

3 943

4 131

-188

2 500

4 344

-1 844

5 414
34 215

5 927
34 215

-513
0

2 065
27 480

2 065
27 480

0
0

60 262

1 197
0

7 778
69 237

7 818
69 237

-40
0

Projektenheten har börjat tidsredovisat mer än tidigare vilket innebär förbättringar i utfallet mot budget.
Praktikenheten visar på underskott då pandemin påverkat hur många personer med anställningsstöd man
haft möjlighet att ta emot.

Avdelning Gata, Park, Idrott (GPI)
Gata
Gata
Gemensamt
Hällefors
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Summa

Bokslut 2020
Intäkt Kostnad Netto
32 102 32 102
0
8 182
6 675
1 507

Budget
Intäkt Kostnad
29 892 29 892
7 239
7 239

24 594

Netto
0
0

Bokslut 2019
Intäkt Kostnad Netto
7 978
7 978
0
9 814 10 706
-893

22 144

2 450

18 049

18 049

0

24 256

27 234

-2 978

6 204

5 834

370

5 438

5 438

0

8 920

9 767

-847

9 112
80 194

9 023
75 778

89
4 416

8 049
68 667

8 049
68 667

0
0

10 975
61 944

11 933
67 619

-958
-5 675

Generellt: P g a den varma, snöfattiga vintern beräknas vinterväghållningen förbruka 3 300tkr under
budget. Dessa pengar fördelas utifrån beslut från Direktionen på sommarväghållning med dikning,
grusning, asfaltering samt byte av vägtrummor.
Hällefors: P g a den varma, snöfattiga vintern har vinterväghållningen förbrukat under budget. Del av
dessa pengar fördelas utifrån beslut från Direktionen på sommarväghållning med dikning, grusning samt
asfaltering av Hammargatan. P g a brist på entreprenörer, blev inte alla planerade jobb utförda.
Överskottet beror delvis på att vi reserverat pengar för ev vinterväghållning i november och december.
Lindesberg: P g a den varma, snöfattiga vintern beräknas vinterväghållningen förbruka 2000tkr under
budget. Dessa pengar fördelas utifrån beslut från Direktionen på sommarväghållning med reparationer på
broar och vägtrummor för ca 1,4 miljoner. Överskottet beror delvis på att vi reserverat pengar för ev
vinterväghållning i november och december.
Ljusnarsberg: P g a den varma, snöfattiga vintern beräknas vinterväghållningen förbruka 300tkr under
budget. Dessa pengar fördelas utifrån beslut från Direktionen på sommarväghållning med uppgrusning,
förstärkning av vägar, samt väghyvling i Ställdalen och Bångbro för ca 100tkr. Överskottet beror delvis på
att vi reserverat pengar för ev vinterväghållning i november och december.
Nora: P g a den varma, snöfattiga vintern beräknas vinterväghållningen förbruka 800tkr under budget
(inkl 300tkr höjd vinterbudget för 2020). 500tkr fördelas utifrån beslut från Direktionen med renovering
parkering Coop samt renovering vägräcke Lerkesån/Digerberget. Åtgärder för vinterbudget blev dyrare
än beräknat.
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Park
Park
Gemensamt
Hällefors
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Summa

Bokslut 2020
Intäkt Kostnad Netto
4 253
4 253
0
2 491
2 281
210
9 599

Budget
Intäkt Kostnad
3 377
3 377
2 291
2 291

Netto
0
0

9 467

132

10 802

10 802

0

2 099

2 439

-340

1 816

1 816

3 885
22 327

3 970
22 410

-85
-83

3 720
22 006

3 720
22 006

Bokslut 2019
Intäkt Kostnad Netto
2 906
2 906
0
2 576
2 465
111
9 987

9 275

712

0

1 905

1 941

-36

0
0

3 410
20 783

3 476
20 062

-66
721

Hällefors: Har utförts enligt plan.
Lindesberg: Har utförts enligt plan, inga större avvikelser.
Ljusnarsberg: Underskottet beror till största del på att vi tagit hand om en större mängd riskträd än
beräknat.
Nora: Underskottet beror till största del på att vi tagit hand om en större mängd riskträd samt sjuka träd
(almsjukan) och stubbfräsning än beräknat.

Idrott
Idrott
Gemensamt
Hällefors
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Summa

Bokslut 2020
Intäkt Kostnad Netto
2 038
2 038
0
251
320
-69

Budget
Intäkt Kostnad
1 604
1 604
251
251

Netto
0
0

Bokslut 2019
Intäkt Kostnad Netto
2 158
2 158
0
249
275
-27

10 767

10 930

-163

9 368

9 368

0

9 894

11 227

-1 333

610

565

45

584

584

0

573

672

-99

1 630
15 296

1 414
15 267

216
29

1 673
13 480

1 673
13 480

0
0

1 485
14 360

1 750
16 083

-265
-1 724

Hällefors: Har haft större kostnader än beräknat, p g a skadegörelse och klotter på badplatsernas
byggnader.
Lindesberg: Har utförts enligt plan.
Ljusnarsberg: Utfört enligt plan, inga större avvikelser.
Nora: Utfört enligt plan, inga större avvikelser.
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Avdelning Lokal- och Miljöservice (LMS)
Lokalvård
Gemensamt
Hällefors
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Summa

Bokslut 2020
Intäkt Kostnad Netto
3 993
3 993
0
7 368
7 432
-64

Budget
Intäkt Kostnad
3 696
3 696
7 457
7 457

24 768

819

24 803

24 803

0

23 949

Netto
0
0

Bokslut 2019
Intäkt Kostnad Netto
3 352
3 352
0
6 895
6 882
13
24 687

23 614

1 073

3 630

3 557

73

3 535

3 535

0

3 500

3 611

-111

9 526
49 285

9 307
48 238

219
1 047

9 378
48 869

9 378
48 869

0
0

8 773
47 207

8 817
46 276

-44
931

Gemensamt: Det finns avvikelser på kostnadssidan i alla kommuner som är relaterade till corona, en del
av detta ersätts av staten. Ökad förbrukning och kostnad för städmaterial i alla kommuner med undantag
av Lindesberg, där fanns ett större lager av material sedan tidigare år och nedstängningen av Lindeskolan
under del av våren påverkade materialåtgången. Det stängdes verksamheter i de andra kommunerna
också men av mindre karaktär och som gav mindre effekt.
Hällefors: Avvikelse ca 90tkr på intäkter, driftbidrag. Ingen större påverkan på kostnadssidan p g a
pandemin.
Lindesberg: I Lindesberg fanns ett större lager av material sedan tidigare år och nedstängningen av
Lindeskolan under del av våren påverkade materialåtgången, dessutom ersattes en del av materialet av
staten. Lägre personalkostnader ca 500tkr (bl a ersättning för sjuklön), lägre maskinkostnader ca 200tkr.
Ljusnarsberg: Avvikelser på kostnadssidan som är relaterade till corona, men delar ersattes av staten.
Utökning av driftbidrag under året p g a utökning verksamhet.
Nora: Avvikelser på kostnadssidan som är relaterade till corona, en del av detta ersätts indirekt via staten,
men ändå högre materialkostnader med ca 100tkr. Lönekostnader ca 300tkr lägre, delvis beroende på
ersättning av sjuklön.

Avdelning Avfall och Återvinning
Återvinning
Gemensamt
Hällefors
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Summa

Bokslut 2020
Intäkt Kostnad Netto
12 456 12 456
0
9 278
9 770
-492

Budget
Intäkt Kostnad
11 450 11 450
9 350
9 350

23 549

25 891

-2 342

23 300

23 300

0

22 749

24 715

-1 966

7 354

7 919

-565

7 550

7 550

0

7 455

7 969

-514

10 629
63 266

11 437
67 473

-808
-4 207

10 530
62 180

10 530
62 180

0
0

10 394
61 339

11 009
64 814

-615
-3 476

Netto
0
0

Bokslut 2019
Intäkt Kostnad Netto
11 404 11 404
0
9 336
9 717
-381

Generellt: Pandemin har generellt påverkat kostnaderna för flis, behandlingsavgifter, transporter och
containrar för återvinningstationerna. Förväntningen på återvinningscentralerna var att besökstrycket
och inlämningen av material skulle sjuka under hösten, det höga besökstrycket har dock fortsatt hela
2020. Förbränningsskatten som infördes april 2020 har påverkat kostnaderna med totalt ca 530tkr.
Hällefors: Intäktssidan visar ca 150tkr lägre intäkter på skrot. Kostnadssidan visar ökade kostnader med
420 tkr mot budget p g a ökade kostnader på flis, behandlingsavgifter, transporter och containrar på
återvinningstationerna p g a pandemin. Ökade kostnader beror även på förbränningsskatten.
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Lindesberg: Intäktssidan visar ett överskott på 249tkr. Återvinningen har fått ca 300tkr lägre intäkter än
budgeterat på skrot, ca 400tkr lägre intäkter för LIBO och ca 300tkr högre intäkter för
mottagningsavgifter. Återvinningen har även haft fler slamtömningar som medfört högre intäkter (och
kostnader).
Kostnadssidan visar ett underskott på ca 2,6mkr jämfört mot budget. Återvinningen har ökade kostnader
på ca 1,2mkr mot föregående år för flis, behandlingsavgifter, transporter och containrar p g a pandemin .
Det har även skett en ökning av kostnader för slam- och avfallshämtning samt reperation och underhåll av
ÅVC i Södra måle. Ökade kostnader beror även på förbränningsskatten.
Ljusnarsberg: Intäktssidan visar ett underskott på 196tkr jämfört med budget p g a skrot och lägre
intäkter i och med förändringar i avfallsabonnemang.
Kostnaderna visar ett underskott på 369tkr jämfört med budget, vilket beror på ökade kostnader för flis,
behandlingsavgifter, transporter och containrar på återvinningstationerna p g a pandemin . Återvinningen
kan också se ökade kostnader för slam- och avfallshämtning samt ökade kostnader p g a
förbränningsskatten.
Nora: Intäktssidan visar ca 200tkr lägre än budgeterat på skrot och ca 200tkr högre intäkter för
mottagningsavgifter samt konsumtionsavgifter, vilket gör att de totala intäkterna i stort följer budget.
Kostnaderna går över budget 907tkr. Kostnadssidan har ökade kostnader för flis, behandlingsavgifter,
transporter och containrar på återvinningsstationerna p g a pandemin . Återvinningen kan också se ökade
kostnader för slam- och avfallshämtning samt ökade kostnader p g a förbränningsskatten.

Avdelningen Vatten och Avlopp (VA)
VA
Gemensamt
Hällefors
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Summa

Bokslut 2020
Intäkt Kostnad Netto
24 492 24 492
0
22 712 20 659
2 053

Budget
Intäkt Kostnad
22 285 22 285
21 080 20 480

49 590

48 133

1 457

48 425

46 425

2 000

49 023

49 431

-408

19 201

18 749

452

18 925

18 925

0

18 904

20 639

-1 735

1 000 21 007 21 271
3 600 135 177 139 415

-265
-4 238

25 011 23 607
141 006 135 640

1 404 22 725 21 725
5 366 133 440 129 840

Netto
0
600

Bokslut 2019
Intäkt Kostnad Netto
25 177 25 177
0
21 066 22 897 -1 830

Generellt: I samtliga kommuner är intäkterna högre än budgeterat. Detta beror delvis på ökad försäljning
av vatten samt anslutningsavgifter.
Hällefors: Intäktssidan visar ett överskott på ca 1,6mkr p g a ökad förbrukning samt intäkter för externa
utredningar (Lake resort och Silvergruvan) som genererat ca 200tkr mer i intäkter. Kostnadssidan följer
budget.
Lindesberg: Intäktssidan visar ett överskott på ca 1,2mkr vilket delvis beror på ökad förbrukning, ökade
intäkter från mottagningsavgifter för tömning av enskilt avlopp samt bidrag från Länsstyrelsen på 405tkr
mm. Kostnadssidan visar ett underskott på ca 1,7mkr p g a ökade underhållskostnader.
Ljusnarsberg: Intäktssidan visar ett litet överskott på ca 300tkr, detta beror främst på tillkommande
anslutningsavgifter. Kostnadssidan visar ett litet underskott på ca 200tkr.
Nora: Intäktssidan visar ett överskott på ca 2,3mkr p g a ca 2,5mkr mer i anslutningsavgifter samt mindre
i förbrukningsavgifter. Kostnadssidan visar ett underskott på ca 1,8mkr p g a lägre budgeterade
kapitalkostnader.
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INVESTERINGSREDOVISNING
Avdelning Gata/Park/Idrott
Gata
Investeringsredovisning
Investeringsprojekt (tkr)
Hällefors kommun
Trafiksäkerhetsåtgärder
Tillgänglighetsanpassning
Reinvestering gatubelysning

Ombyggnad gator med VA
Proj GC-väg Finnbergsväg
Planerat underhåll gata
Projektering GC-väg
Schillingvägen
Lindesbergs kommun
Gröna Bron (90086)
Gullblankavägen, bro(90086)

Utgifter sedan projektens start

Varav: årets investeringar

Beslutad
Utfall Avvikelse
Ack. utfall Avvikelse Budget 2020
Kommentar
tot. budget
2020
2020
6 592
5 947
645
350
141
209 Har gjorts tillsammans med
tillgänglighetsanpassning.
600
599
1 Har gjorts tillsammans med
trafiksäkerhetsåtgärder.
1 000
762
238 Önskat ombudgetering. Flerårsprojekt,
inväntat ny upphandling för bättre pris på
armaturer.
2 250
2 031
219 Enligt plan
624
726
-102 Kostnaderna blev högre än kalkylen
1 688
1 688
0 Enligt plan
80
80 Inväntar beslut och dialog om vad som ska
göras
0

0

0

15 700
9 850
150

8 149
1 411
148

100

560

400

399

1 Enligt plan

1 700
2 500

1 700
2 494

0 Enligt plan
6 Enligt plan

1 000

1 437

-437 Flerårsprojekt

6 800
4 200

4 863
2 957

400
2 200

391
1 515

4 640
150
1 040

2 555
191
903

500
500
500
700

401
540
500
20

1 250

0

8 285
2 500

6 205
1 737

1 635

1 921

150

330

Reinvestering gatubelysning

1 000

805

Beläggning
Upprustning broar

1 000
2 000

1 000
412

Trafiksäkerhetsåtgärder
(90050)
Tillgänglighetsanpassning
(90080)
Beläggning (90084)
Ombyggnad med VA (90074)
Reinvestering Ramsberg
belysning
Tillväxt
Vändplan Guldsmedshyttan
(90064)
Lindesjön Runt (92710)
Exploateringsmark Frövi
90071)

0

Ljusnarsbergs kommun
Sandficka Bångbro
Reinvestering Gatubelysning

0

0

0

0

0

Ombyggnad gator med VA
Trafiksäkerhetsåtgärder
Beläggning
Investering gatubelysning
Broåtgärder

Nora kommum
Gatuombyggnad i samband
med VA
Busshållsplats Järntorget

0

0

0

Arne P:s Gata

48

7 551
8 439 Ombudgetering, arbetet fortsätter 2021.
2 Enligt plan
-460 Här fanns även en ombudgetering från 2019

1 937
1 243 Ombudgetera till 2021
9 Enligt plan
685 Enligt plan
0
2 085
-41 Dyrare entreprenadkostnad än beräknat.
137 Önskar ombudgetering
99
-40
0
680

Enligt plan
220 tkr till som är ombudgeterat från 2019
Enligt plan
Ombudgetera. Flerårsprojekt, inväntat ny
upphandling för bättre pris på armaturer.
1 250 500tkr till som är ombudg från 2019, ombudg 1
750tkr, inväntar beslut på bro Hörken
2 080
763 Utfört en. Plan. Flerårsprojekt som ej är
färdigställt med asfaltering.
-286 Tillkommande kostnader utöver kalkyl på bl.a
planteringar
-180 Högre material och entreprenadkostnader än
beräknat.
195 Önskas ombudgetering. Flerårsprojekt,
inväntat ny upphandling för bättre pris på
armaturer.
0 Enligt plan
1 588 Planerat utbyte av vägtrumma Lerkesån
framflyttat till 2021. Önskar ombudgetera.
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Park
Investeringsredovisning

Utgifter sedan projektens start

Varav: årets investeringar

Beslutad
Utfall Avvikelse
Ack. utfall Avvikelse Budget 2020
Kommentar
tot. budget
2020
2020
0
0
0
4 042
1 032
-52
250
300
-50 Entreprenaden blev dyrare än kalkylen.
500
500
0 Enligt plan
230
232
-2 Enligt plan

Investeringsprojekt (tkr)
Hällefors kommun
Allé RV 63
Lekplats Kyllervägen
Gångväg Kyllervägen
Lindesberg
Lekplatser (93044)
Flugparken (90108)

3 062
300
2 062

276
2 420

Park Vibyn Etapp 2 (93536)
Frövi Strandpromenad (90094)

200
100

265
111

Park Tivoliplan (90095)

400

Ljusnarsbergs kommun
Allmänna lekplatser

0

0

0

Parkutrustning, stenläggning,
plantering mm

24 200tkr flyttat till Flugparken
-358 Högre entreprenadkostnad än beräknat,
samt ÄTA-arbeten.
-65 Högre kostnader än kalkylerat.
-11 Ombudgeterat från 2019
400 Ombudgeterat från 2019, önskas
ombudgetering till 2021

700
500

611
500

200

111

89
0 Enligt plan. 30+36tkr till som är
ombudgeterat från 2019
89 Enligt plan

0
Nora kommun
Strandpromenaden
Förlängning Strandpromenad

0

0

0

690
600
40

Förlängning å-promenad till
kärleksstigen
Strandskoning Strandpromenad

64
64

50

626
536
40
50

0

0

0

Idrott
Investeringsredovisning
Investeringsprojekt (tkr)
Hällefors kommun
Bänkar och bord Sången
Lindesberg
Fellingsbrobadet proj
(93542)
Vattenledning Råssvallen
(93539)
Smedvallen Vedevåg (93541)

Utgifter sedan projektens start

Varav: årets investeringar

Beslutad
Utfall Avvikelse
Ack. utfall Avvikelse Budget 2020
tot. budget
2020
2020
0
0
0
50
0
0
50
0
0 Ej utfört.
0

0

0

1 500
100

1 319
96

100

154

-54

100

66

34

600
200
200
100
100

600
169
100
134

0 Enligt plan
31
100
-34
100

300
200

276
225

24
-25 Enligt plan

Dagvattenbrunn Olovsvallen

30

40

Ytterdörr Olovsvallen
Bryggor Sågdammen

40
30

0
11

Ismaskin (93538)
Fritidsbyn (93046)
Badbryggor (93026)
Råssvallen (93537)
Akut underhåll (93043)
Ljusnarsbergs kommun
Djäkensbadet ramp och dörr

0

0

0

Nora kommun
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Kommentar

181
4 Enligt plan

-10 Något dyrare än kalkyl
40 Klar, kostnaden har felaktigt hamnat på
19 Enligt plan
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Avdelning Avfall och Återvinning
Inga investeringar

Avdelning Vatten och Avlopp
Investeringsredovisning
Investeringsprojekt (tkr)
Hällefors kommun
Sikfors Överföringsledning

Utgifter sedan projektens start

Varav: årets investeringar

Beslutad
Utfall Avvikelse
Ack. utfall Avvikelse Budget 2020
Kommentar
tot. budget
2020
2020
0
0
0
14 500
5 229
9 271
7 000
413
6 587 Åtgärda föreläggande överföringsledning.
Projektering 2020. Försenad pga
markägarfrågor, skjuts till 2021.

Ledningsförnyelse infodring

3 500

2 056

Älvestorps RV

4 000

2 760

41 495
3 000

26 007
1 583

15 488
1 417 Ombyggnation/reparation av befintligt
vattenverk. Pågår, kommer fortsätta 2021,
försenad projektering pga covid-19.

3 000

2 991

1 500

1 705

4 235

2 219

1 000

974

9 Köp av pumpstation samt tillhörande
ledningsarbeten. Klart.
-205 Stängsel och grindar runt reningsverken.
Klart.
2 016 Utökning av verksamhetsområde. Pågår,
kommer fortsätta 2021, försenad pga
covid-19.
26 Vattenkiosk. Klart.

3 500

2 795

2 925

2 488

500

124

Lindesbergs kommun
Ramsbergs VV (91037)

65 975

26 989

38 986

Pumpstation Prästbron
etapp 1 (91049)
Säkerhet vattenverk (91037)
Gamla Vibyn (91024)

Vattenkiosk Lindesberg
(91023)
Idrottsvägen Fellingsbro
(91058)
Öskeviks RV (91022)
VA-förnyelse Kristinav
Lindesberg (91057)
Fellingsbro RV (91037)
Mårdshyttans RV (91022)

4 600

3 000

2 580

2 561

2 020

439

600
3 000

664
2 532

-64
468

470
2 000

536
1 531

Gusselby
verksamhetsområde (91056)

6 000

70

5 930

3 000

70

Överföringsled. LöaVasselhyttan (91028)

8 000

1 961

6 039

6 528

489

Kvalitetshöjande åtgärder

2 500

2 641

Ombyggnad Lindesbergs RV
(91029)
Folkestorp etapp 2 (91050)

2 127

746

1 500

2 100

1 710

1 077

2 000

1 937

Pumpstationer Lindesberg
(91037)
Reservvattenledning LindeNora etapp 3 (91016)

2 775

38 000

3 517

13 102

-742

24 898

fortsättning…
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1 444 Reliningar av befintliga ledningar.
Fortsätter 2021 pga personalbrist.
1 240 Föreläggande. Nytt minireningsverk.
Fortsätter 2021 pga leverantörsbyte.

705 Förnyelse av VA-ledningar. Klart.
437 Föreläggande. Minireningsverk. Skjuts till
2021 pga leverantörsbyte.
376 Projektering VA och gata, kommer
fortsätta 2021.
-66 Renovering av skrapor. Klart.
469 Minireningsverk klart.
Ledningsnätsåtgärder kommer fortsätta
2021.
2 930 Anslutning av fastigheter till
spillvattennätet. Fördröjning pga
tillståndsansökningar, projektet beräknas
bli klart 2021.
6 039 Överföringsledning från Vasselhyttans vv
till Löa, för att bygga bort Löa vv. Pågår,
kommer fortsätta 2021 pga
markägarfrågor.
-141 Reliningar av befintliga ledningar och
brunnar. Klart.
1 381 Projektering, asfaltering, skärmtak och
portar. Pågår, kommer fortsätta 2021.
-600 Utbyte av befintlig vatten- och
spillvattenledning. Klart, gått över budget
pga sämre skick på ledningar än förväntat.
633 Ombyggnationer av pumpstationer.
Pågår, kommer fortsätta 2021.
63 Reservvattenledning. Pågår, projektet
beräknas bli klart 2022.
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…fortsättning VA
Investeringsredovisning
Investeringsprojekt (tkr)
Ljusnarsberg kommun
Ställdalen-Högfors etapp 3

Finnhyttans VV
Reservvatten Sundet

Utgifter sedan projektens start

Varav: årets investeringar

Beslutad
Utfall Avvikelse
Ack. utfall Avvikelse Budget 2020
Kommentar
tot. budget
2020
2020
3 100
5 886
-2 786
9 425
9 394
31
4 325
2 106
2 219 Överföringsledningar vatten. Ledningar i
etapp 3 klara, tryckstegringstation
kvarstår pga markägarfrågor därav lägre
utfall än budgeterat.
2 000
1 407
593 Ombyggnation av maskinutrustning. Klart.
3 100
5 886
-2 786
3 100
5 881
-2 781 Reservvattentäkt. Sjöledning klar, ökade
kostnader beror främst på åtgärder av
befintlifga ledningar.

Nora kommun
Orica omläggning spillvatten
(92616)
Säkerhet VV (92606)

172 000

Nora RV (92600)

150 000

35 656

29 650

136 344

120 350

Tackjärnsgränd (92615)
VA-ledn Nora-Linde Etapp 3
(92609)

22 000

6 006

15 994

51

39 800
600

34 552
592

800

416

35 000

29 650

2 400

3 040

1 000

854

5 248
8 Omläggning spillvatten. Klart.
384 Nytt stängsel/grindar till Stribergs vv och
Nora rv. Klart.
5 350 Nytt reningsverk. Projektet beräknas bli
klart 2022. Följer betalningsplan, lägre
utfall än budgeterat 2020 beror främst på
försening av projektering.
-640 VA-omläggning. Klart, ökade kostnader
beror främst på sprängning av berg.
146 Reservvattenledning. Pågår, projektet
beräknas bli klart 2022.
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FÖRKORTNINGAR
Anläggningstillgångar
Tillgångar avsedda för stadigvarande innehav.
app
Applikationsprogram som kan laddas ned till
ex vis mobiltelefon.
APT
Arbetsplatsträff, regelbundet möte för information
och dialog mellan medarbetare och chef.
Avgiftsfinansierad verksamhet
Verksamhet som helt finansieras genom taxa
som betalas av abonnenter.
Avskrivningar
Planmässig nedsättning av anläggningstillgångars
värde.
Balansräkning
Visar vilka tillgångar som finns den 31 december.
Balansräkningen visar hur tillgångarna har
finansierats, med skulder och eget kapital.
Eget kapital
Eget kapital består av ingående eget kapital och
årets resultat (över-/underskott).
e-tjänst
Elektronisk tjänst som används för att uträtta
ärenden hos företag eller myndighet via mobiltelefon eller dator.

Kortfristiga skulder
Lån och skulder som förfaller inom ett år från
bokslutdagen
Långfristiga skulder
Skulder som har längre löptid än ett år från
bokslutsdagen.
NKI
Nöjd-Kund-Index.
NSI-direktiv
(Network and Information Security) ställer krav på
säkerhet i nätverk och informationssystem. Trädde
i kraft 2018 i hela EU.
Omsättningstillgångar
Tillgångar avsedda att omsättas inom ett år.
Partneringsavtal
Strukturerad samverkansform där nyckelaktörer
samarbetar för projektets bästa i öppen dialog och
transparant arbetsmiljö. Partnering bygger på fullständig ärlighet och öppenhet mellan parterna.
Resultaträkning
Visar periodens resultat. Periodens intäkter
minus periodens kostnader inkl avskrivningar
utgör förändringen av eget kapital.
Skattefinansierad verksamhet
Verksamhet som finansieras genom driftbidrag från
medlemskommunerna.

Förutbetalda intäkter
Intäkter erhållna före december men som avser
efter december (skuld).

SKR
Sveriges Kommuner och Regioner.

Förutbetalda kostnader
Kostnader betalda före december men som
avser efter december

SMS-tjänst
Short Message System, tjänst för korta textmeddelanden som sänds mellan mobiltelefoner.

HR
Human Resources - Personalenhet.

Tillgångar
Består av omsättningstillgångar och anläggningstillgångar.

Kapitalkostnader
Internränta och avskrivningar.
Kassaflödesanalys
Visar inbetalningar och utbetalningar under en
vald period.
KNÖL
Kommunerna i norra Örebro län.

Upplupna intäkter
Intäkter erhållna efter augusti men som avser
efter augusit (fordran)
Upplupna kostnader
Kostnader betalda efter augusti men som avser
före augusti (skuld).
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Organisationsnr: 222 000-1487
Box 144, 713 23 NORA

Tel: växel 0587-55 00 00
Servicecenter 0587-55 00 40
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E-post: forbund@sbbergslagen.se
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Tjänsteskrivelse
2021-05-07

1 (2)
KS 2021/121

Personalenheten
Carina Fyrpil
0581-810 20
carina.fyrpil@lindesberg.se

Kommunstyrelsen

Sommargåva till kommunanställda 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta






En sommargåva delas ut till Lindesbergs kommuns medarbetare som
ett tack för det arbete som de genomför under covid-19, tillika
coronaviruset.
Sommargåvan delas ut till medarbetare och riktas till att gynna lokala
näringslivet inom Lindesbergs kommun och delas ut så snart som
möjligt.
Storleken på sommargåvan uppgår till 300 kr/medarbetare och
kostnaden belastar kommunstyrelsen år 2021.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att arbeta vidare
med ett upplägg för genomförande.
Sommargåvan gäller ej för livsmedelsbutiker, alkohol, spel, tobak eller
läkemedel.

Ärendebeskrivning
Utifrån rådande situation gällande covid-19 har inte bara kommunens
verksamheter en ansträngd situation utan också näringslivet i kommunen.
Med anledning av detta föreslås att kommunens medarbetare i år får en
sommargåva som berättigar till varor och tjänster i kommunens lokala
näringsliv. Förslaget är att dela ut gåvan så snart som möjligt och att
giltigheten är fram till och med september 2021. Förslaget är också att värdet
på gåvan är 300 kr. Kostnaden för att göra denna insats föreslås belasta
kommunstyrelsen år 2021. Under 2020 beslutade kommunstyrelsen om att
utge en sommargåva till ett värde av 300 kr och en julgåva till ett värde av 450
kr. Insatsen har varit mycket uppskattad inte bara av medarbetarna utan
också av den lokala handeln.
Kommunens näringslivsenhet är behjälplig kring arbetet med sommargåvan
och samordnar ett tillvägagångssätt så att de lokala aktörer som vill ta emot
sommargåvan kan göra det.
Sommargåvan





Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

kan inte utbytas mot kontanter
gäller ej för livsmedelsbutiker, alkohol, spel, tobak eller läkemedel
gäller endast vid ett köptillfälle
är personligt, kan inte överlåtas.

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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Henrik Arenvang
Kommundirektör
För åtgärd:
Personalchef, näringslivschef
För kännedom:
Förvaltningschefer

Carina Fyrpil
Personalchef

Mötesdatum

Behandling
2021-05-18 Cirkulär 21_16 Huvudöverenskommelse HÖK 21 med
Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd

Instans
Kommunstyrelsen (2019-01-01 - 2022-12-31)

Typ
Delegationsärende

2021-05-18 Avtal för samarbete kring rehabiliteringsinsatser för
medarbetare i Lindesbergs kommun
2021-05-18 BAL 20, Bestämmelser för arbetstagare i
arbetslivsintroduktionsanställning
2021-05-18 Köpekontrakt Vibyn 1:52 Vibyn 16 i Frövi
2021-05-18 Ersättningserbjudande skogsavverkning Hermanstorp 2:1
ML392-00020
2021-05-18 Ersättningserbjudande skogsavverkning Dalkarlshyttan 1:1
ML392-00030
2021-05-18 Ersättningserbjudande skogsavverkning Skottbackarna 1:1
ML392-00120
2021-05-18 Ersättningserbjudande skogsavverkning Lindesås 1:1 ML39200160
2021-05-18 Ersättningserbjudande skogsavverkning Lindesby 1:11 ML39200275
2021-05-18 Avtal fastighetsreglering Ramshyttan 4:87 Kårberget 5:45
försäljning del av fastighet Ramshyttan 4:101
2021-05-18 Delegation för biträdande kostchef från 18 januari 2021
2021-05-18 Avtal och offert med uppdragsbeskrivning mentorskap till
kommundirektör LIN803
2021-05-18 Avtal tillägg Stratsys beställning av konsulttimmar
2021-05-18 Avtal gällande förlängning med KPA Pension
2021-05-18 Godkännande inför ombyggnad av elnät - lågspänning 0,4 KV
Ölsjöbadets camping version 2021 projektnr ID 284043 enligt
punkt 3.5 i kommunstyrelsens delegationsordning
2021-05-18 Skötselavtal för del av Kyrkberget 1:1 - Kägelbanan
2021-05-18 Yttrande över ansökan om tillstånd Uteservering 2021 Café
trettiosjuan A188.666-2021
2021-05-18 Yttrande över ansökan om tillstånd Uteservering 2021
Bytesgatan 17 Esma nor AB A203.276-2021

Kommunstyrelsen (2019-01-01 - 2022-12-31)

Delegationsärende

Kommunstyrelsen (2019-01-01 - 2022-12-31)

Delegationsärende

Kommunstyrelsen (2019-01-01 - 2022-12-31)
Kommunstyrelsen (2019-01-01 - 2022-12-31)

Delegationsärende
Delegationsärende

Kommunstyrelsen (2019-01-01 - 2022-12-31)

Delegationsärende

Kommunstyrelsen (2019-01-01 - 2022-12-31)

Delegationsärende

Kommunstyrelsen (2019-01-01 - 2022-12-31)

Delegationsärende

Kommunstyrelsen (2019-01-01 - 2022-12-31)

Delegationsärende

Kommunstyrelsen (2019-01-01 - 2022-12-31)

Delegationsärende

Kommunstyrelsen (2019-01-01 - 2022-12-31)
Kommunstyrelsen (2019-01-01 - 2022-12-31)

Delegationsärende
Delegationsärende

Kommunstyrelsen (2019-01-01 - 2022-12-31)
Kommunstyrelsen (2019-01-01 - 2022-12-31)
Kommunstyrelsen (2019-01-01 - 2022-12-31)

Delegationsärende
Delegationsärende
Delegationsärende

Kommunstyrelsen (2019-01-01 - 2022-12-31)
Kommunstyrelsen (2019-01-01 - 2022-12-31)

Delegationsärende
Delegationsärende

Kommunstyrelsen (2019-01-01 - 2022-12-31)

Delegationsärende

2021-05-18 Svar på begäran om yttrande över tidsbegränsat bygglov
förskolepaviljong Stadsskogen 2:6 Fastigheter i Linde AB
2021-05-18 Avtal köp av planering och administration av skolskjutsar i
Lindesbergs kommun 2021-2024
2021-05-18 Tillförordnad förvaltningschef för tillväxtförvaltningen under
förvaltningschefens semester 10-14 maj 2021
2021-05-18 Inställt sammanträde för Bergslagens överförmyndarnämnd
17 februari 2021
2021-05-18 Minnesanteckningar Företagshälsovård och tolkförmedling
TÖS Ägarråd
2021-05-18 BUN § 37 - Riktlinje för vitesnivåer baserad på taxerad
inkomstnivå
2021-05-18 BUNau § 14 - Beslut om distansundervisning vid Storåskolan
Stadsskogsskolan
2021-05-18 Dom fortsatt ökad produktion oblekt blekt CTM- TMP-massa i
Rockhammar målnr M 6681-14
2021-05-18 BUN § 17 - Beslut om utökad distansundervisning Lindeskolan

Kommunstyrelsen (2019-01-01 - 2022-12-31)

Delegationsärende

Kommunstyrelsen (2019-01-01 - 2022-12-31)

Delegationsärende

Kommunstyrelsen (2019-01-01 - 2022-12-31)

Delegationsärende

Kommunstyrelsen (2019-01-01 - 2022-12-31)

Meddelanden

Kommunstyrelsen (2019-01-01 - 2022-12-31)

Meddelanden

Kommunstyrelsen (2019-01-01 - 2022-12-31)

Meddelanden

Kommunstyrelsen (2019-01-01 - 2022-12-31)

Meddelanden

Kommunstyrelsen (2019-01-01 - 2022-12-31)

Meddelanden

Kommunstyrelsen (2019-01-01 - 2022-12-31)

Meddelanden

2021-05-18 BUNau § 18 - Beslut om distansundervisning vid Storåskolan
Stadsskogsskolan Fröviskolan 7-9
2021-05-18 SN § 43 - Uppföljning och analys 2021 för socialnämndenExtra Månadsuppföljning
2021-05-18 SN § 58 - Månadsuppföljning Socialnämnd mars 2021.pdf
2021-05-18 BUN § 45 - Månadsuppföljning mars 2021
2021-05-18 Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2020
2021-05-18 BUNau § 12 - Beslut om distansundervisning vid Storåskolan
och Stadsskogsskolan 29 mars-16 april 2021
2021-05-18 Rapport utvärdering kommunens krisledningsarbete under
coronapandemin 2021-05-10
2021-05-18 Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor 20212024
2021-05-18 Sammanställning lägesbild nyanlända och asylsökande 2020
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Kommunstyrelsen (2019-01-01 - 2022-12-31)

Meddelanden

2021-05-18 Protokoll Partnerskap Bergslagsbanan

Kommunstyrelsen (2019-01-01 - 2022-12-31)

Meddelanden

2021-05-18 Protokoll från tillsyn av Bergslagens överförmyndarnämnd
december 2020
2021-05-18 Samhällsbyggnadsförbundet § 25 äskande om medel för driftoch investering för 2022
2021-05-18 Samhällsbyggnadsförbundet § 24 budgetram 2022
2021-05-18 Protokoll Bergslagens överförmyndarnämnd
2021-05-18 Protokoll Specifikt samverkansråd för skola utbildning
kompetensförsörjning
2021-05-18 Beslut ledamot Joacim Hermansson (S) ersättare Tommy
Kragh (S) i kommunfullmäktige efter Irja Gustavsson (S)
2021-05-18 Förstudie av bygglovsarbetet 2020 samt följebrev
2021-05-18 Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning
protokoll 2021-04-19
2021-05-18 Kommunala Pensionärsrådet (KPR) protokoll 2021-04-21
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